
AYNI SÜREÇ YAŞANACAK
YRD. Doç Dr. Oktay Gökdemir'e göre;
referandumun sonuçları ve MHP'deki
dağınıklıkla çözülme, ülkemizi hızla 2 partili
sisteme geçişe zorluyor. Tek sorun ise MHP
oylarının akıbeti... MHP oylarının referan-
dumdaki gibi CHP'nin içinde yer alması
mümkün görünmüyor.

AK PARTİ VE CHP
Siyaset artık 16 Nisan öncesi gibi olmayacak.
AK Parti elindeki kartları referandum
sonuçlarına göre yeniden karmak zorunda.
En önemlisi de, parti lider ve kurmaylarının
ülkeyi yeniden kucaklayacak bir söylem
geliştirmesi şart. CHP ise yüzde 49'u kucakla-
maya, en azından diri tutmaya mecbur. 7’DE
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23 NİSAN 2017 SAYI: 56

CUMHURBAŞKANI
Erdoğan artık

İstanbul ve
Ankara’nın yönetim-
lerini mevcut başkan-
lara bırakmaz. Ayrıca

Erdoğan 2 yıl içinde
bütün büyükşe-

hirlerde İzmir de
dahil olmak üzere

yapısal bir değişikliğe
gidebilir.

EROL YARAŞ 3’TE

BÜYÜK OLDUM DİYEN...
ULU bilgeler diyor ki; sabır ve birikim
küçük küçük başlar. Aniden büyük
olmak isteyen şaşar. Başı döner, yönü
sapar, her an duvara çarpar. bu
nedenle “küçüğüm” yasıyla dövünme-
meli. ERDAL İZGİ 7’DE

RUHSAL ENFLASYON
BANAMI öyle geliyor, yoksa günü-
müzde narsizm güçlenerek yükselen
bir değersizlik mi oldu, bilemiyorum.
çünkü artık, özellikle geçmiş günlere
oranla çok sayıda kendisine aşık insan
görüyorum. ÜNAL ERSÖZLÜ 8’DE

23 NİSAN KUTLU OLSUN
ÇOCUKLUĞUMUN en güzel günleri
bu coşkulu günün hatıralarıyla süslen-
di. Şimdiki çocukları bilmiyorum ama
bizim neslimizin çocukları o günü her
yıl büyük bir heyecanla beklerdi.
ZUHAL KOÇKAR 10’DA

ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, Türk
turizminde yeni sezonu değerlendirdi.
Üst birliklerin sorunları
yeterince dile getiremedi-
ğinden yakınan Öncel,
Booking krizinin de
Çeşme'yi ciddi bir
şekilde etkilediğini
söyledi. 11’DE

REFERANDUMUN TEK KAYBEDENİNİN MHP OLDUĞUNDA HERKES HEMFİKİR

TURKIYE 2 PARTILI
SISTEME GIDIYOR

Artık biz değil
onlar düşünsün
NARLIDERE Belediye
Başkanı Batur, “Artık
onlar düşünsün. 2019
seçimlerinde güçlü bir
adayla farklı bir sonuç
alınabilir” dedi. 4’TE

CHP İzmir Milletvekili
Mustafa Balbay, referan-
dum ile birlikte bütün göz-
lerin CHP'ye çevrildiğini ve
iktidar alternatifi olmak
için çalışacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu koltuğu
korumaya çalışıyor
AK Partili Kalkan,
Türkiye'nin 1,5 milyona
yakın oy farkıyla tercihini
yeni sistemden yana kul-
landığını söyleyip, “Şimdi
istikrar zamanı.” dedi.

Amacımız iktidar
alternatifi olmak

“İTİCİ GÜÇ
İZMİR OLACAK”
Dervişoğlu istifa-

sı sonrasında
dikkat çekici

açıklamalarda
bulundu.

REFERANDUM sonrası
MHP'den istifa eden
Müsavat Dervişoğlu, bun-
dan sonrasına ilişkin dikkat
çekici ifadeler kullandı ve
İzmir'e vurgu yaptı. 6’DA

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökdemir, referandum sonrası ortaya çıkan siyasi
sonucun, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte iki partili sisteme doğru gidişinin işareti olduğunun altını çizdi.

Son yıllarda seçim atmosferi, terör ve dış ilişkilerde yaşanan krizler nedeniyle zor bir
sürece giren turizm sektörü, umudunu şimdiden gelecek sezona bıraktı.

YENİ KAPIYI
AÇARKEN

15 yıldır siyasi iktidara
sahip olan toplum
kesimleri sosyoekono-
mik olarak hareketini
artırdı. Özellikle büyük
şehirlerden çevreye,
çevreden merkeze
doğru hareketlilik var.
İ. ATTİLA ACAR 5’TE

AK PARTİ İZMİR
TEŞKİLATI DEĞİŞEBİLİRYeni kent merkezinin

temeli atıldı
BUCA,

yepyeni bir
kent

merkezine
kavuşuyor.

Yıllar içinde
yıpranan kent

çehresini yenilemek
için harekete geçen

Buca Belediyesi, Buca
Pazaryeri’ni benzersiz bir

kent merkezi ve yaşam
alanıyla buluşturacak pro-

jenin temelini attı. Buca
Alışveriş ve Yaşam Kompleksi

BUCA ÇARŞI’ya ilk kazma
vuruldu. 9’DA

Bornova Belediyesi
HEDEFİ TUTTURDU
BORNOVA
Belediyesi’nin
2016 yılı faaliyet
raporu onaylandı.
Meclis toplantısın-
da konuşan
Başkan Atila,
“Emeklerimiz
sokaktaki vatan-
daşımızın yüzünde
bir tebessüm oluş-
turabilmek için-
dir” dedi. 11’DE

DÜŞÜNCE
GÜCÜYLE
KANSERİ
YENDİ
ÖNÜMÜZE
bazen engeller
çıkıyor. Herkesin
engelleri aşarken
uyguladığı yön-
tem farklıdır.
Önüne çıkan tat-
sız bir engelli
başarıyla aşan
Hepşen Özdemir
ise düşünce
gücüyle kanseri
yendiğini söylü-
yor. 8’DE

BAKIMLI
ERKEKLER

MODA
YAŞAM
BOYU
SPOR

2017 TURIZMI BURUK
EKONOMİDE TABLO

YİNE KARAMSAR
EKONOMİSTLER
Platformu Başkanı
Oğuz Demir,
referandum sonrası
ekonomide vites
arttırma beklen-
tisinin zayıf
olduğunu söyledi.
5’TE

Hepşen
Özdemir

Müsavat
Dervişoğlu

Meral
Akşener

Oktay
Gökdemir

Veysi
Öncel

Olgun
Atila

Levent
Piriştina
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Eski antik çağlardan günümüze kadar
süregelen, ister kadın, ister erkek
olsun herkesin peşinden koştuğu ve

sahip olmak istediği bir olgudur güzellik
tutkusu. Bizlerin, günümüz kozmetik
ürünleriyle yakalamaya çalıştığımız güzel-
liği, geçmişte kadınlar doğal yollarla elde
ettikleri bitkisel karışımlarda bulmuştur.
Her ne kadar zaman geçmiş, teknoloji
ilerlemiş, kozmetik ürünler çoğalmış olsa
da, yine de doğal yollarla elde edilebilecek
bir güzellik her zaman daha cezbedici
olmuştur.Biz de en eski zamanlardan iti-
baren kullanılan güzellik sırlarını sizin için
derledik.

Güzel saçlar ve cilt için: Kil
Kil, doğada fazlaca bulunan bir malze-

medir. Yüzyıllardır kadınlar parlak cilt,
güçlü saçlar ve selülit sorunları için kulla-
nılıyor. Bizler doğal yöntem adı altında
hazır aldığımız kil maskelerini kullanır-
ken, geçmişte kadınlar kil üzerine su
koyup bekletir ve dibe çöken kil üzerinde-
ki suyu süzerek kullanırlarmış. Üstelik
Eski Mısır’da Kleopatra’nın güzellik sırla-
rından birinin kil maskesi olduğuna dair
bazı rivayetler de vardır.

Selülit düşmanı: Bal
Bal; içeriğindeki birçok vitamin mine-

ral, antioksidan ve aminoasitlerle değerli
bir besin maddesi olmasının yanında, her
geçen gün yeni bir tedavi edici özelliği
kanıtlanmakta ve aynı
zamanda doğal
bakım ürünü
yapımında da
kullanılmak-
tadır.
Güzellik
için fayda-
ları yıllar-
dır bilini-
yor.
Örneğin,
geçmişte
kadınlar selü-
litten kurtulmak
için balı kullanır-

lardı. Problemli bölgeye bal sürdüğünüzde
zamanla selülit görüntüsünden kurtulaca-
ğınızı gözlemleyebilirsiniz.

Göğüsler için: Lahana
Geçmişte emzirme dönemlerindeki

anneler göğüslerindeki acı ve inflamasyo-
nu azaltmak için lahana yapraklarını kul-
lanıyorlardı. Lahanaları soğuk suyla yıka-
yıp doğrudan ağrıyan göğsün üzerine yer-
leştirdikten sonra yaprak ısınana kadar
beklediğinizde ağrının azaldığını gözlem-
leyebilirsiniz.

Saflığın sembolü: Kına
Kına ilk çağlardan itibaren özellikle de

Batı Akdeniz bölgesinde bayramlarda,
özel günlerde kadınların vücutlarını güzel-
leştirmek için kullanılmış. Milattan önce
mağara duvarlarına çizilen resimlerde
kadınların ellerinin kınalı olduğu görülü-
yor. Kınanın bugün genç kızlar evlenme-
den önce yapılan “bekârlık partisine”
ismini vermesinin de, eski çağlardan itiba-
ren kadının doğurganlığını ve güzelliğini
sembolize etmesinden kaynaklandığı söy-
leniyor. Ayrıca saç boyası ve diğer saç
bakım ürünlerinden önce kadınlar saç-
larını boyama, güçlendirmek ve sağlıklı
görünmesini sağlamak için de kına kul-
lanıyordu.

İstenmeyen tüylere:
Şeker

Tüyler her dönem-
de özellikle

kadınların en büyük problemi olmuştur.
Günümüzde birçok epilasyon seçeneği
var. Ancak geçmişte kadınlar bu sorunu
şekerle çözmüşler. Epilasyon için şeker
kullanmak kimin fikriydi bilinmez ancak
binlerce yıldır uzun süren etkisi için hala
kullanılmaktadır.

Sağlıklı cildin sırrı: Kese
Geçmişte de güzellik için ilk olarak

temizliğe önem verilmiş. Kadınlar ciltleri-
nin güzel görünmesi için dokulu kumaşlar
kullanırdı. Yani keselenirlerdi. Özellikle
Türk hamam kültüründe keselenmek çok
önemliydi. Kese, cilde peeling etkisi yapar
ve ölü deriden arındırır, böylece canlı ve
parlak görünüm elde edilir.

YÜZYILLARDIR KULLANILAN
GÜZELLİK SIRLARI
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ESTETİKTE
ERKEKLER
KADINLARLA
YARIŞIYOR
Her zaman kadınların güzellik bakım-

larından, estetik operasyonlarından
bahsedilir ama içinde bulunduğu-

muz yüzyılda artık erkekler de kadınlarla
yarışır hale geldi.

Son yapılan araştırmalara göre, gün-
lük bakımın yanı sıra güzelleşmek için
cerrahi operasyonlara da erkeklerin ilgisi
arttı. Güzel görünmek isteyen erkek sayısı
yüzde 50 oranında artış gösteriyor.

Meme küçültme ameliyatlarının yanı
sıra, kaslı görü-

nüm için 6
milyar

dolar harcayan erkekler, son beş yılda
güzelliklerine daha fazla zaman ve para
harcıyor. Vücuduna baklava kası yapmak
isteyen erkekler, karın kası yapmak için
spor salonları yerine plastik cerrahlara
gidiyor. Fazla yağları ameliyatla alınıyor,
kas olarak geri veriliyor. Artık neredeyse
herkesin yaptığı burun ve saç ekiminin
dışında son dönemde özellikle kas hatları-
nın belirginleştirildiği yüksek çözünürlük-
lü (HD) liposuction işlemleri giderek daha
çok rağbet görüyor.

HER YIL ARTIYOR
Amerikan Plastik Cerrahi Derneği’ne

göre estetik yaptıran erkeklerin oranı
kadınları geçmiş durumda. Eskiden her
100 erkekten 5’i estetik operasyonlar ve
bakım ile ilgilenirken; bugün bu oran, 100
erkekten 80’e çıkmış durumda...

Erkeklere yapılan estetik uygulamaları
sıralamak gerekirse; Kaş asma, göz kapa-
ğı estetiği, burun operasyonları, liposucti-
on, boyun germe, gıdığın alınması, yüzdeki
çizgilere yağ ve doku kokteyli enjeksiyonu,
yüz ve alın germe, dudak inceltme ve
kalınlaştırma operasyonları erkeklerin
tercih ettikleri estetik ameliyatlar arasın-
da yer alıyor.

ESTETİKTE
ERKEKLER
KADINLARLA
YARIŞIYOR
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323.04.2017 ekonomi HABER

Ben HABER soruyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Erol Yaraş cevaplıyor.
Siyasetten ekonomiye, yerel yönetimlerden
kentin sorunlarına kadar gündeme dair
merak ettiğiniz her şey Erol Yaraş’ın yorum-
larıyla bu sayfada sizlerle buluşuyor.

Görünen o ki CHP'den bir tane genel başkan adayı göremiyoruz dediğimiz yerde,
MHP'den 3-4 tane yıldız isim ortaya çıktı. Başta Meral Akşener olmak üzere Sinan Oğan ve
diğerleri ne kadar potansiyel bir genel başkan adayı olabileceklerini gösterdiler. Ama süreç ve
şu anki konuşulanlar gösteriyor ki; Ülkücü, milliyetçi, merkez sağı içine alabilecek bir hareket
ortaya çıkabilir. Bu referandumda şu gözükmüştür ki Meral Akşener'in toplumda karşılığı var.
Çok sempatizanı var bu kesin. Merkez sağda da olan birçok insanın böyle bir partiye ihtiyacı-
nın olduğunu dile getirmesi de kesin. Önümüzdeki süreçte MHP'den olan kopmalar şunu gös-
teriyor ki ister istemez bu bir partileşmeye doğru gidecek. Ya Devlet Bahçeli MHP'yi bu
insanlara terk edecek ya da bu insanlar bir çatı altında toplanarak bir parti kuracaklar veya
mevcut bir partinin yapılanması içinde 2019 seçimlerine girecekler. İleriye yönelik senaryoyu
yazıyorsak 2019 seçimleri çok çekişmeli geçer ve meclis aritmetiği çok farklı oluşabilir. Hatta
o güne göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri bile çok iddialı ve ilginç olabilir. O bakımdan dolayı
önümüzdeki 2 yıl Türkiye açısından devamlı siyasetin konuşulacağı bir süreç olacak.
İşadamları referandum yaptık artık siyaseti bir kenara bırakalım, ekonomiyi konuşalım, turiz-
mi konuşalım diyorlar ama hayır Türkiye'nin yine ana gündem maddesi siyaset olacak. Başta
da söylediğim gibi 2 yıl içinde Tayyip Bey bütün büyükşehirler İzmir de dahil olmak üzere çok
büyük yapısal bir değişikliğe gidecek.İZMİR
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DEĞİŞEBİLİR
� Öncelikle kritik referandum sürecinden başlayalım. Siz süreci ve ortaya

çıkan sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bunu artık herkes biliyor süreç eşit şartlarda geçmedi. Ama sonunda

halkın önüne sandık geldi ve bir netice ortaya çıktı. Üzerinde halen konu-
şuluyor, nelerin olduğu nelerin olmaması gerektiği. Ama sonunda
Cumhurbaşkanı kendi üslubuyla noktayı koydu. ''Atı alan Üsküdar'ı geç-
miştir'' dedi. Referandumun çok kritik bir zamanlaması vardı. Türkiye'nin
içte ve dışta mücadele içinde olduğu bir zamana denk geldi. Bu kadar
sorunun olduğu bir dönemde referandum bir lükstü bize. Türkiye'nin
referandumdan önce çözülebilecek sorunları vardı. Ekonomi başta olmak
üzere. Ama sonunda meclis karar verdi Türk milleti de referanduma gitti.
Peki yüzde 51 ve yüzde 49 nasıl algılandı veya nasıl algılanmalı? Buradan
her parti kendine yönelik bir sonuç çıkarmalı.

AK PARTİ YENİDEN DİZAYN EDİLİR
AK PARTİ: Yıllar sonra AK Parti İstanbul ve

Ankara gibi iki büyük şehri kaybetti. Önümüzdeki
günlerde partisel bir seçim olur o ayrı tartışılacak bir
konu. Elbette bu şehirlerin başkanları Kadir Topbaş
ve Melih Gökçek olmak üzere önümüzdeki süreçte
çok farklı kararların alınması mümkündür. 2019'a
kadar görevden uzaklaştırma gibi bir şey olmasa da
benim gördüğüm Erdoğan artık bu iki belediyenin
yönetimlerini bu kişilere bırakmaz. O belediyelerin
alt kadrosunda yapacakları değişikliklerle bir anlam-
da Kadir Topbaş'ı da Melih Gökçek'i de birer sembol
haline getirebilir. 2019'da da onlara yer vermeme
gibi bir zihniyetle gider. MHP'nin fire vermesi kadar AK Parti’de de fire
var. Yeni Anayasa’ya göre Genel Başkan Tayyip Erdoğan olacağına göre
partisini yeniden dizayn edecek. AK Parti açısından şunu gösterdi ki 2019
seçimlerinde AK Parti'nin işi o kadar kolay değil.

CHP BİRLEŞTİRİCİ ROLÜ ÜSTLENMELİ
CHP: 'Hayır' çıkan illerdeki oyun tamamının ken-

dilerine ait olduğunu düşünme gibi bir lüksü yok.
İstanbul'da yüzde 51 CHP'li kesim ortaya çıktı diye
bir şey söz konusu değil. CHP bu referandumda akıl-
lı bir strateji yapmıştır bunu herkes kabul ediyor.
Parti logosu kullanmamıştır, hiç CHP söz konusu
edilmemiştir, tamamen anayasa maddelerine odaklı
bir seçim geçirmiştir. Fakat önümüzdeki süreçte ona
da düşen görev bu ortadan bölünmüş toplumda bir-
leştirici bir rolü üstlenebilecek bir stratejiyle CHP
götürebilir. Bu AK Parti için de geçerli Sayın
Cumhurbaşkanı bu aldığı neticeyle diğer yüzde 50'ye

de çok sıcak mesajlar vermek zorundadır. Ülkenin bu şekilde yönetilmesi
normal olmaktan çıkmaktadır. Bu bilinen bir gerçek. CHP açısından bazı
sesler çıkmasına rağmen görünen o ki CHP'de potansiyel bir genel baş-
kan adayı yoktur. Meydanlara çıkan Muharrem İnce de bunu göstermiş-
tir, yeniden Deniz Baykal gelsin diyenler de görmüşlerdir. Dışardan bir
aday bulurlar mı onu bilemem. Ama CHP bu yapısıyla bu genel başkanıy-
la 2019'a gittiği zaman maksimum yüzde 26'larda alır. Bunun üzerinde
CHP kendine ek bir oy beklemesin.

ARTIKMHP DİYE BİR PARTİ YOK
MHP: Artık Türkiye'de MHP diye bir parti yok.

Bütün illerde toplam oylardaki eksilmeye baktığınız
zaman 'Evet' cephesi anlamında bütün eksiklikler
nerdeyse MHP'nin oy oranlarıyla örtüşmektedir. Bu
yüzde yüz MHP'li mi demektir hayır. Yüzde 90'ı
MHP'liyse gerisi AK Parti'den. Bunu AK Parti de
görüyor zaten. Ama yüzde 90 gibi bir oran MHP'li,
genel merkezini ve genel başkanını dinlememiştir.
Bu kıyı kesimlerde çok daha yüksek, İç Anadolu'da
daha farklı bir orandadır. Ama şu bilinen bir gerçek-
tir artık Devlet Bahçeli partisine hakim bir genel baş-
kan değildir. Bu şekilde de giderse 2019'da baraj
altında kalacak bir partidir, bu tablo bunu göstermektedir. Ülkücü ve mil-
liyetçi cephe ortada mı kalacak bu durumda hayır.

CHP, İZMİR’DE

HAYALKIRIKLIĞINA UĞRADI

��  İzmir'den çıkan sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İzmir'den beklenen ve konuşulan sonuç yüzde 70'in üstündey-

di. Fakat özellikle Başbakan’ın İzmir'de 3-4 gün kalarak, çok sık

gelerek yaptığı çalışmalarla 26-27 bantlarında olan AK Parti'yi 4-

5 puan yukarıya taşıyarak 31'e getirmiştir. Bunu Sayın Binali

Yıldırım ve AK Partili yöneticiler de biliyor. Özellikle Binali Bey'in

buradaki son yaptığı çalışmalar çok etkili oldu ve AK Parti'ye

İzmir'de 5 puana yakın bir puan getirdi. Böyle bir çalışma yapıl-

mamış olsaydı buradaki aralık daha da açılacaktı. Ama şunu gös-

teriyor ki İzmir her zaman merkezi hükümete muhalefet edeceği-

ni gösteriyor. Ne yapılırsa yapılsın bu değişmiyor. Sonuçta

'Hayır'lara baktığınız zaman yüzde 68 iyi bir oran ama benim bil-

diğim kadarıyla başta Aziz Kocaoğlu, CHP'nin İzmir'deki kurmay-

ları ve genel merkez olmak üzere bekledikleri rakam 68 değildi.

Onlar açısından bir hayal kırıklığı var. 
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İzmir’in son yıllardaki en önemli çekim merke-
zi haline gelen Narlıdere’nin dört dönem üst
üste seçilen rekortmen başkanı Abdül Batur

ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
� Öncelikle kritik bir referandum sürecini geri-

de bıraktık. Bu süreci ve ortaya çıkan sonucu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Ülkenin şuanda bir rejim değişikliğinden
ziyade, ekonomisinin düzeltilmesine, işsizliğin
ortadan kaldırılmasına, komşularımızla barış
sağlanmasına, AB ilişkilerinin daha iyi bir nokta-
ya getirilmesine ihtiyacı vardı. Ama maalesef
bugün geldiğimiz noktada, özellikle seçimden
sonra nasıl bir yöntem izlenecek herkes tered-
dütle bekliyor. Karar sürecine de baktığımızda
seçimlerin çok doğru netice verdiğini söylemek
zor. Baktığımızda seçimlerin tamamlanmasına
kısa bir süre kala YSK, tartışmalı bir karar verdi.
Tam maç oynanıyor penaltı atışı yapılacak, atış
penaltı noktasından yapılmayacak, ceza sahası-
nın dışından yapılacak dendi… O hesap… Böyle
bir şey olabilir mi? Bunun parti olarak takipçisi-
yiz. Bunun AİHM ayağı da var. Sonuçta yüzde
49’a 51’lik bir sonuç var. Artık biz değil onlar
düşünsün. 2019 seçimlerinde çok güçlü bir aday-
la farklı bir sonuç alınabilir. Kendi yaptıkları

Anayasa değişikliğiyle başka birinin seçilme-
sini görebilirler.

� Güçlü bir aday dediniz…
Aklınızda bir isim var mı?

Bir isim yok. Herkesin
benimseyebileceği, bu sis-

temden rahatsız olan bir
kişi bulunup o kişinin
peşinde başarı sağlana-
bilir.

Yıllardır CHP’nin
en yüksek oy aldığı ilçe-
lerden biri Narlıdere. Bu
son referandumda da
İzmir rekorunun sahibi.
Bunu nasıl yorumluyorsu-
nuz?

Son seçimde de yüzde
65 oy almıştık. Hem yerelde

hem genelde. Tabii
Narlıdere’de bu kampanya başla-

madan önce şöyle bir yol izledik; sırf

CHP değil, sırf yerel yönetim değil, ‘hayır oyu
verecek tüm siyasi partilerimizle, STK’larımızla,
hemşeri derneklerimizle çok güzel bir birliktelik
yakaladık. Bu başarı hepimizin başarısı. Çünkü
Narlıdere halkı rejim değişikliğine kararlı bir
şekilde ‘hayır’ demiştir. Şimdiye kadar yerel ve
genel seçimlerde maksimum yüzde 86 katılım
oranını yakalayan Narlıdere, bu seçimde yüzde
91,24’lük bir katılım oranı yakalamıştır. Bu ora-
nın yükselmesi, özellikle Atatürk’ün cumhuriye-
tine, onun bize emanet ettiği parlamenter siste-
me ne kadar sahip çıktığının bir göstergesidir.
Buradan CHP örgütüne, ilçe başkanımıza, ilçe
örgütümüze, kadın ve gençlik kollarımıza, bele-
diye meclis üyesi arkadaşlara, muhtar kardeşleri-
mize, bütün ‘hayır’ bloğundaki siyasi partilere bir
kez daha teşekkür ediyorum. Bu birlik ve bera-
berlik gelecekle ilgili şunun mesajını verdi;
İnsanlar bir araya gelerek, cumhuriyetin temel
ilkelerini ortadan kaldıracak rejim değişikliğine
karşı Narlıdere’nin ne kadar hassas olduğunu,
bütün bu inisiyatiflerin bir araya geldiğinde ne
kadar güçlü olduğunu tüm Türkiye’ye gösterdi.

� İzmir çok fazla göç alan bir şehir. Narlıdere
de bu göçlerden nasibini alıyor. Siz Narlıdere’ye
başkan olduğunuzda nüfus kaçtı, şimdi kaç?

İlk göreve başladığımızda nüfus 22 bin civa-
rındaydı, şimdi 60 bin civarında. Tabii Narlıdere
artık eskisi gibi gecekondu göçü almıyor.
Özellikle kentsel dönüşümden sonra bıçak gibi

kesildi. Artık nitelikli, Narlıdere’yi seven, yeni
alanlarda yerleşmek isteyen kişilerin göçü var.
Bir çekim merkezi olduğu için buraya geliyor
insanlar. Narlıdere, emlak değerlerinin de en
çok artışta olduğu ilçelerden bir tanesi. İmar
planlarına sadık kalarak Narlıdere’yi nefes alan
bir yapılaşmayla oluşturduğumuz için bu bölge
artık çok değerli.

“AVRUPA KENTİ GİBİ…”
� Başta AVM’ler olmak üzere Narlıdere’de bu

tarzda büyük yapılaşmalar yok, sanayileşme de yok.
Bu sizin stratejiniz miydi? İlçenin altyapısı düşünü-
lerek mi bu tarz projelere yer verilmedi?

AVM’ler insanların sadece günübirlik kul-
landıkları bir şeydir. AVM dediğiniz zaman
küçük esnaf da bitiyor. Narlıdere’de bizim
AVM’miz yok, sanayimiz yok; bol temiz hava-
mız, sosyal faaliyetlerimiz, vatandaşların insanca
yaşadığı ortamlar var. Önümüzdeki süreçte
Narlıdere metrosu da başlıyor. Tıpkı Avrupa
ülkelerindeki gibi raylı sistemi kullanan bir ilçe
haline gelecek.

� Sahilevleri kıyı düzenleme çalışmaları ne
durumda?

İkinci etabı devam ediyor şuanda. O da
Haziran başına kadar tamamlanacak. Sadece
Narlıdereliler gelmiyor, bütün kent gelmeye baş-
ladı. Kıyı düzenlemesi tamamlandığında harika
bir şey olacak… Tam bir Avrupa kenti gibi.

REFERANDUMDA İZMİR REKORTMENİ İLÇENİN REKORTMEN BAŞKANI KONUŞTU: GAMZE KURT

gamze.kurt@kanalben.com
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dumunda İzmir’de

‘hayır’ oyunun en yüksek

çıktığı ilçe olan

Narlıdere’nin Başkanı Abdül

Batur, “İnsanlar bir araya gele-

rek, cumhuriyetin temel ilkeleri-

ni ortadan kaldıracak rejim deği-

şikliğine karşı Narlıdere’nin ne

kadar hassas olduğunu, bütün

bu inisiyatiflerin bir araya

geldiğinde ne kadar güçlü

olduğunu tüm

Türkiye’ye göster-

di” dedi.

“ARTIK BİZ DEĞİL
ONLAR DÜŞÜNSÜN”

İHTİYAÇ
VARSA

GÖREVDEN
KAÇMAYIZ

� Önümüzde bir de
2019 yerel seçimleri var.
Sizi yeniden aday görebi-
lecek miyiz? Bu konudaki
tasarrufunuz ne olacak?

Bu süreçte bunu
konuşmak yanlış olur.
Çok erken daha.
Anayasa değişikliği
sürecini daha yeni atlat-
tık. Önümüzdeki süreç-
te çalışmalarımıza
devam edeceğiz biz.
Görev verilirse, ihtiyaç
varsa tabii ki görevden
kaçmayız. Ama neticede
bu süreç hem genel
merkezin hem de yerel
dinamiklerin ve bizlerin
vereceği bir karar.
Oturacağız hep beraber
karar vereceğiz. Yoğun
geçecek, zorlu bir süreç
olacak. Ama biz zorluk-
tan hiç kaçmadık bugü-
ne kadar. Zor olanı
seviyoruz. Görevden de
kaçmayız.

Abdül
Batur

Abdül
Batur

Gamze
Kurt



Türkiye yıllardır siyasi gerilimle-
rin odağında bir türlü ekono-
miye istediği gibi odaklanama-

dı. 2017 referandumu sonrasında iş
çevreleri her ne kadar bundan
sonra rotanın ekonomi yönünde
ilerlemesi gerektiğini belirtseler de
bu durum şu an için çok da müm-
kün durmuyor. Ekonomistler
Platformu Başkanı Oğuz Demir,
geleceğe dair çizdiği tabloda kısa
vadede çok iyimser bir sürecin
olmayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek'in, “En kötüsü geride kaldı.
Türkiye artık istikrar bekliyor.
İstikrar reformlarla desteklenirse
kalıcı güçlü refah artışını getirecek”
sözlerini değerlendiren Demir,
“Sayın Şimşek’in sözlerinin ikinci
kısmına katılmayacak bir iktisatçı
olduğunu sanmıyorum. Yani
Türkiye’nin istikrar beklediği ve
istikrar ile reformların birlikte
yürütüldüğü bir ortamda güçlü bir
refah artışı yaşayabileceğimize iliş-
kin kısımdan bahsediyorum. Ancak
en kötüsü geride kaldı şeklinde
ifade ettiği kısım için henüz hem
dünya açısından hem de Türkiye
açısından katıldığımı söyleyemeye-
ceğim. Türkiye açısından yaşanan
tartışmaların bizi nereye götüreceği,
bu süreçte kutuplaşmanın ne kadar
derinleşeceği ve bu sürecin siyasette
nasıl bir ortam yaratacağı önemli

bir
soru işareti. Öte
yandan son iki
yıldır iş dünyası-
nın ve ekonomi-
nin siyasetteki
gelişmelerden
oldukça derinden
etkilendiğini de gör-
mezden gelemeyiz.
Buna ek olarak dünyadaki
siyasi ve ekonomik gelişmelerin,
bizim gibi ülkelerde yaratabileceği
sorunları da dikkate almamız
gerek. Bütün bunları birlikte
düşündüğümüzde en kötüsü geride
kaldı sözüne katılmaktan ziyade bu
sözün altının dolmasının daha
önemli olduğunu ifade etmem
gerekir.” dedi. IMF tarafından
Türkiye'ye ilişkin ortaya konan
öngörüleri de yorumlayan Demir,
“IMF aslında mevcut gidişatı dikka-
te alarak yorum yapıyor. Bu bağ-

lamda büyüme bek-
lentisinin düşürül-
mesi, enflasyonda-
ki artışın devam
etmesi, işsizlik
tahminindeki
bozulma hepsi bir
anlamda bir tren-

din sonucu. Biz en
başından beri

Türkiye’nin gerçek
sorunu olan ekonomiye

odaklanılması gerektiği, yapay
meselelerle kaybettiğimiz enerjinin
artık vatandaşın sorunlarına sarf
edilmesi gerektiğini ifade ettik,
bunu da söylemeye devam edece-
ğiz.”ifadelerini kullandı.

“Önümüzde zor günler var”
Referandum sonrası sürece iliş-

kin çarpıcı ifadeler kullanan Oğuz
Demir, kutuplaşmanın artabileceği
endişesini dile getirirken, siyasi
gündemden sıyrılıp ekonomiye

dönüşün de pek mümkün olmadığı-
nı belirtti.

“Türkiye maalesef 2015
Haziran seçimlerinden bu yana bir
türlü ana problemlerine odaklana-
mıyor. Siyaset başta ekonomi
olmak üzere tüm sorunları geri
plana itti. Ancak unutmamak gere-
kir ki ekonomi çok ihmal edildiğin-
de bir şekilde yaşanan bozulma ile
siyasi dengeleri de etkileme kapasi-
tesi çok yüksek bir alan. Nitekim
2016 yılı sonuna doğru dövizdeki
hızlı artış bunu bize net gösterdi. O
dönem Türk Lirası diğer gelişmekte
olan para birimlerinden daha fazla
değer kaybetti. Neden? Çünkü siya-
set ve siyasetçilerin ekonomiyi ikin-
ci plana almaları, kendi gündemleri
üzerinde yoğunlaşmaları bir anlam-
da Türkiye’nin daha olumsuz bir
görüntü sergilemesine neden oldu.
Bugün eğer yeniden Türkiye’de
siyasi risklerin artacağı bir ortam
oluşturulursa ki benim kanaatim bir
uzlaşmanın bu aşamadan sonra çok
mümkün olmayacağı yönünde önü-
müzdeki günlerin çok daha zor
geçeceğini söylemek yanlış olmaz.
Şu an bütün dünyada belirsizlikler-
le dolu bir dönemde olduğumuzu
dikkate aldığımızda, bölgemizdeki
sorunların derinleştiğini göz önüne
aldığımızda önümüzde çok daha
sıkıntılı bir dönem olduğunu söyle-
yebiliriz.
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Türkiye “Yeni Kapı”yı
Açarken

Bu referandum çok konuşula-
cak. Sonuçta
Türkiye EVET tercihi ile ken-

disini saran surlarda, yeni bir
kapı daha açarak yola devam
etmektedir. Hakikaten bu referan-
dumda, başta siyasi iktidarın yöne-
tim tarzını gördük. Siyasi erkin
devredilme şeklini oyladık. Devlet
nasıl yapılanacak, üniter veya eya-
let bunu sorguladık. Son olarak
hükümetin örgütlenme biçimi ola-
rak, dünyadaki bütün örneklerin-
den farklı, “Partili
Cumhurbaşkanlığı” sistemini oyla-
yarak tercihler yapıldı.

Bugünlere nasıl gelindi? Biraz
geriden bakıldığında, sürecin 10
Ağustos 2014 itibariyle başladığı
görülecektir. O güne kadar
TBMM tarafından seçilen, sembo-
lik görevler yerine getiren ve bir
temsil makamı olarak adlandırılan
“Cumhurbaşkanlığı” makamı, hal-
koylaması ile seçilen bir cumhur-
başkanı olarak dönüştüğünde
Türkiye, iki seçilmiş devlet başka-
nına sahip olmuştu: Başbakan ve
Cumhurbaşkanı’nın her ikisinin
halk tarafından seçilmesi, dönüşü-
mün başlangıcıdır. Sonrası
malum… Külliye’de toplanan
Bakanlar Kurulu…

Sayın Cumhurbaşkanı’na veri-
len bilgiler ve detay toplantılar.
Cumhurbaşkanının yürütmeye iliş-
kin, görüş ve önerileri derken, fiili
çift başlılık görülmüş oldu.

Bu süreç başta bütçe üzerinde
siyasi iktidarın, yönetim aracı ola-
rak kullandığı bütün araçların
Cumhurbaşkanı tarafından da kul-
lanılır hale gelmesine yol açmıştır.
Yürütme erkinin bu yapısı, Sayın
Cumhurbaşkanı ve Başbakanının
uyumu sebebiyle “şimdilik” sorun
olmayacak gibi görünmüştür.
Ancak bunun da sürdürülebilirliği
tartışmalıdır.

Ve 16 Nisan itibarıyla
Türkiye’nin siyasi ve idari sistemi
değişti. Bunun belki de şöyle
okunması uygundur: 15 yıldır
siyasi iktidara sahip olan toplum
kesimleri sosyoekonomik olarak

hareketini arttırdı. Özellikle büyük
şehirlerden çevreye, çevreden
merkeze doğru bir hareketlilik
yaşanmaktadır. Özellikle ekonomi
ve altyapı konusunda gerçekleştiri-
len atılımlar mevcut iktidara % 50
toplum desteğinin sürmesinde en
önemli etkendir.

Rahmetli Turgut ÖZAL’ın
“orta direk” olarak tanımladığı
orta kesim, orta-üst sınıf haline
dönüşerek toplumun her kesimin-
de var olmaya başlamıştır. Bu
hareketliliğin sosyoekonomik
olduğu kadar, sosyokültürel risk
olarak algılanması da kaçınılmaz-
dır.

G20 zirvesinde ana temalar-
dan birisi olarak dikkat çeken “bir-
likte büyüme” konusu da refahın
yaygınlaşmasını ifade etmektedir.
Özellikle Merkez Bankası politika-
larını hedef alan “düşük faiz”
beklentisi, altyapı ile ortaya çıkan,
enerji, liman, havaalanı gibi cazibe
merkezleri Türkiye için önemli bir
fırsat oluşturmuştur.

� Haliyle Çandarlı
Limanından en çok etkilenecek
ülkelerden birisi olarak Yunanistan
ve Almanya,

� Üçüncü havaalanından etki-
lenecek ülkeler olarak Almanya ve
Hollanda,

� Finans Merkezi olması
halinde yine Almanya ve
Hollanda’nın çıkarlarının etkilene-
cek olması önemlidir.

� Buna enerji bağımlılığının
azaltılmasına yönelik projeler ve
savunma sanayiindeki gelişmeler
eklendiğinde Türkiye’deki bu
hareketlilik hem ilgi hem de çıkar-
ları açısından düşünenler için endi-
şe verici bulunmaktadır.

16 Nisan bu anlamda ekono-
misi IMF’ye, dış politikada
ABD’ye, iç siyaseti de AB’ye bağ-
lanmış bir yapının dönüşümü
demektir.

Sancılar bu yüzdendir.
Gelişmeler kapsayıcı politikalar,
refahı tabana yayan adalet, liyakat
ve özgürlük temelli uygulamalarla
meyvelerini verecektir.

İBRAHİM ATTİLA ACAR

acar@ikc.edu.tr

2014'teki yerel seçimlerden itibaren arka

arkaya yoğun bir seçim atmosferine

giren Türkiye, artık ekonomiye ve yapı-

sal sorunlara odaklanmak istiyor. İç ve

dış dinamiklerde mevcut konjonktür ise

buna fırsat vereceğe benzemiyor.

“ÖNÜMÜZDE
ÇOK DAHA
SIKINTILI BİR
DÖNEM VAR”

Oğuz
Demir
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1Kasım 2015'te gerçekleşen seçimler
sonrası muhalif kanadın
bayrak açtığı Milliyetçi

Hareket Partisi'nde, kurultay
isteyenlerin ihraç edilmesiyle
sonuçlanan süreç ve akabinde
referandum restleşmesiyle bir-
likte 17 Nisan'da partisinden
istifa eden eski Ülkü Ocakları
Genel Başkanı Müsavat
Dervişoğlu çok dikkat çekici
açıklamalarda bulundu. Türk
milliyetçilerinin siyasi köle olma-
dığı çıkışını yapan Dervişoğlu, yeni
oluşum ve İzmir'in yeri hakkında
da gündem oluşturacak ifadeler
kullandı.

� Türk milliyetçilerinin referan-
dumda hayır demesinin anlamı nedir
sizce? MHP Genel Merkezi'ne rağmen
bir 'hayır' nasıl okunmalı?

Türk milliyetçiliği, Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluş felsefesidir.
Aynı zamanda da sıradan bir şuur
değil, icapları olan bir dünya görüşüdür.
Cumhuriyeti ve onun ortaya çıkardığı
değerleri yakın, orta ve uzun vadede
zaafa uğratacak bir anayasa değişikliğinin
Türk milliyetçileri tarafından makul kar-
şılanabilmesi bu çerçeveden bakıldığında
hayatın doğal akışına aykırılık arz eder.
MHP genel başkanının herhangi bir yet-
kili kurula danışmadan sırf şahsi insiyati-
fiyle bu değişikliği önermesinin ve hatta
arkasında durmasının camiamızın kabu-
lüne mazhar olmayacağını defalarca
ifade etmiştik. Bizleri ülkücü ve Türk
milliyetçisi yapan değerlerle çelişen bakış
açısının gerek kendisine ve gerekse parti-
nin kurumsal kimliğine zarar vereceği
hususundaki uyarıları yapmaktan da geri
durmamıştık. Simdi çıkan sonuçlara
bakarak milliyetçi-ülkücü seçmen tabanı-
nın dayatmalara değil, inançlarına göre
hareket etmeyi tercih ettiğini ve onurlu
bir duruş sergilediğini söyleyebiliriz. Türk
milliyetçileri siyasi köle değil, değerlerine
sahip çıkma iradesi sergileyen hür ve
demokrat insanlar olduklarını siyasal

tari-
himize şerh etmiş-

lerdir. Ne mutlu bizlere…
� Sayın Akşener'in referandum öncesi

yurt gezilerinde yanındaydınız. Toplumun
tepki ve beklentileri neler?

Türk siyaseti tıkanmış bir görüntü
sergilemektedir. Toplum kutuplaşmış ve
bu kutuplaştırmanın ortaya çıkardığı ger-
ginlikten rahatsız olduğunu dillendirme-
ye başlamıştır. Artık siyasetin yeni bir
yüze ve heyecana ihtiyacı olduğunu sak-
layabilmek imkansız hale gelmiştir. Siyah
ve beyazın arasındaki onlarca renk,
kutuplaşmanın içini boşalttığı merkezde
kendisine yer aramakta, yanlış siyasi söy-
lem ve uygulamalar yüzünden boşalan
merkeze yeni bir siyasi ikamenin yapıl-
masını arzulamaktadır. Sayın Meral
Akşener’in bunu gerçekleştirebilecek
yegane siyasi figür olduğu da dile getiril-
mektedir. Gittiği her yerde gördüğü ilgi
ve sevgi bunun delilidir. Bu konudaki
zamanlama ve karar kendisine aittir ama
benim gözlemim budur.

� Türk Milliyetçileri Hayır Diyor

Platformu büyük ilgi gören bir
kadroydu. Bu kadro geleceğe taşı-
nabilecek şekilde muhafaza edile-
bilir mi?

Bu alanda pek çok plat-
form kuruldu ve hepsi de
önemli bir mücadelenin sem-
bolü olarak anılmayı hak etti-
ler. Ben açık sözlü ve açık
yürekli biriyim. Bir söz sarf
ederken “acaba yarın ne
olacak ve kim ne diyecek-
tir?” diye düşünerek kela-
mıma otosansür uygula-
mayı pek beceremem.
Milletimizin, siyasette söz
sahibi olarak gördüğü bu
siyasi figürleri eşit statü-
de değil, Sayın
Akşener’in siyasi
önderliği ve sözcülü-
ğünde bir arada gör-

mek istiyor. Bu kadronun ortak bir
hedef üzere geleceğe taşınması hali,
bahse konu kişilerin feragat anlayışları ile
doğrudan alakalıdır. Millletin feraseti,
kişisel fedakarlıklarla taçlanırsa güzel
şeyler olacaktır kanaatini taşıyorum.

� Sayın Akşener'in İzmir mitingi büyük
bir kitleyi buluşturdu. Bu ilgiden yola çıkar-
sak, İzmir itici bir güç olabilir mi?

İzmir demokrasinin beşiği ve kalesidir.
Türk siyasi tarihinde önemli olaylara
önderlik etmeyi başarmıştır. Sorunların
çözümünde kendine has bir duruşu ve dili
vardır. Uzunca bir zamandan beri siyasete
hakim olan üslup maalesef hamaset, husu-
met ve hakaret dilini esas almaktadır.
Bana sorarsanız İzmirce bir dile ve lisana
ihtiyaç vardır. Ayrıca İzmir, Türkiye’nin
batıya bakan gözü, doğuyu kucaklayan
koludur. Ortak akla vücut veren, hoşgörü-
yü hakim kılan, cumhuriyetin korunması
için yollara düşen, gerektiğinde evlerini
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle
donatan, Kadir gecesini de meydanlarda
kutlayan bir kent kültürü itici güç olmaya-
cak da ne olacaktır? Herkes İzmir’e inan-
malı ve güvenmelidir.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip
Kalkan, 16 Nisan’da yapılan halk
oylamasının Türkiye için hayırlı

uğurlu olmasını diledi. Kalkan, “Millet
tercihini evet diyerek kullandı. Şimdi
Güçlü Türkiye’nin gücüne güç katma,
istikrarı sürdürme zamanı” dedi.

Türkiye’nin tek vücut tek bir millet
olduğunu vurgulayan Kalkan, “Bölücü
hainler bu ülkenin birliğini akıllarına
koysun. Cumhurbaşkanlığı Hükumet
Sistemini öngören halk oylaması 'evet' ile
neticelenmiştir. Elbette ülkemizde farklı
düşünceler ve öneriler olacak ama neti-
cede birlik ve beraberliğimizi korumak
zorundayız. Demokrasinin güzelliği,
farklı fikirlere sahip olmaktır. Farklı
fikirlere sahip olmak birbirine üstünlük
sağlamak demek değildir. Biz en başın-

dan söyledik halkın iradesi nasıl tecelli
ederse o sonuç başımızın tacıdır” diye
konuştu.

Bu ülke bu millet artık hiçbir vesayet
ve harici müdahaleye boyun eğmeyeceği-
ni bir kez daha gösterdiğine dikkat
çeken Kalkan, “Ülkenin istikrarı için
milletimizin verdiği karar ortada. Artık
bir ve beraber olma zamanıdır. 16
Nisan’da yeniden tecelli eden milli irade,
1 milyon 500 bine yakın bir 'evet' oyu
farkıyla Anayasa değişikliği ve
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini
kabul etmiştir. 16 Nisan’a kadar gerek
meydanlarda gerek evlerde herkes siya-
set ve politikalarını anlattı. Şimdi iş
zamanı istikrar zamanı, güçlü
Türkiye’nin ekonomisini daha da güçlen-
dirme zamanı” ifadelerini kullandı.

Son olarak MHP İzmir
Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı olan Murat

Taşer de MHP'de muhalif kana-
dın önemli isimlerinden. Taşer,
Meral Akşener'in parti kurma
istişarelerini yol arkadaşlarına
danışarak sürdürdüğünü dile
getirdi.

Taşer, “Türk siyasetinde
önemli gelişmeler yaşanıyor.
'Sayın Akşener referandum
öncesinde de, mitingler öncesin-
de de sözlü ve şifaen referandu-
mu atlatalım ve sonrasında karar
verelim' dedi. Referandum arka-
sından istişareler hiç hız kesme-
di. İnanıyorum ki, Türk siyaseti-
ni kucaklayacak yeni bir yapı
vücut bulacaktır.” dedi.

Referandumu da değerlendi-
ren Taşer, “19 Haziran'da 800'e
yakın delegemiz Olağanüstü
Tüzük Kurultayı için toplandı.
Buna rağmen süreç devam
etmeyince MHP Genel
Merkezi'ne karşı, adalete karşı
güven bunalımı yaşandı. Haklı
olarak MHP'nin yaşadığı bu sen-
drom, demokrasi sınavını sağlıklı
verememesi partiyi kamuoyu

nezdinde zedeledi. Milliyetçi
Hareket Partisi böyle bir atmos-
ferde girdiği referandum nokta-
sında da kendi içinde büyük bir
görüş ayrılığına düştü. MHP
tüzüğünde parlamenter sisteme
olan bakış belli olmasına rağ-
men, birtakım gerekçeler göste-
rilerek radikal bir karar alındı.
Önce "Fiili durumun yasal hale
gelmesi." dendi ve ardından da
devletin bekaası öne çıkarıldı.
Bu durum MHP tabanını tatmin
etmedi. Biz genel merkezimiz
evet dediği için hayır demenin
zevki ve mutluluğu içinde deği-
liz. Genel Merkezi dinleyerek
evet diyen arkadaşlarımızın
kanaatleri de aslında bu şekilde.
Tüm araştırmalar gösteriyor ki
MHP oylarının gittiği yer belli-
dir.” ifadelerini kullandı.

Taşer ayrıca öne çıkan diğer
muhalif isimlerin de yeni partide
olup olmayacağına yönelik çok
dikkat çekici bir ifade kullandı
ve “Bazı şeyler çok istenmesine
rağmen, realitede çok zor hale
gelebiliyor. Bunun gerçekleşme-
sini birçok isim gibi ben de çok
isterim.” dedi

“İZMİR İTİCİ BİR GÜÇ OLACAKTIR”

“ŞİMDİ GÜÇLÜ
TÜRKİYE ZAMANI”

Meral Akşener'e desteğini en net biçimde ortaya koyan isimler-
den eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,
ülkenin milliyetçi kanadında yaşananları anlattı.

“Referandumda MHP
oylarının gittiği yer bellidir”

“KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU KORUMAYA ÇALIŞIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK
Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan,
referandum sonrası yaşananları Ben

HABER için yorumladı. Doğan,
“Referandum önce evet oylarının hayır-
dan fazla olacağını ifade etmiştik. Hayır
bloğunun ardında yabancı ülkelerin açık
ve gizli desteği vardı. Türk Milleti refe-
randumda 'evet' oyu vererek ülkemizin
önünü açmıştır. Kimi ülkeler yüzlerce
yıldır süren Türk düşmanlığını, bazı
parti ve vatandaşları kullanarak farklı
bir atmosfere sokmak istemiş ancak
başaramamışlardır. Anayasa değişikliği
Türkiye'nin önünün açılmasına katkı
koyacaktır. Oligarşik bürokrasi kaybet-
miştir, üretim kaldığı yerden devam
edecektir, 2023 hedefleri kısa sürede

yakalanarak yüzüncü yılda ilk 10 ülke-
nin arasına girilecektir.” dedi.

CHP'nin referandum sonrası tutumu-
nu da eleştiren Doğan, “1 milyon 400
bine yakın oy farkı olmasına rağmen
Türkiye'nin önünü tıkamaya, yapay
sorunlar üretmeye yönelik çabalar bey-
hudedir. İtirazlar reddedilmiştir.
Yenilgiye bahane aranmaktadır.
Kılıçdaroğlu koltuğu kaybetmemek için
bahaneler aramaktadır. Bu iddiaların
hukuk nezdinde bir itibarı yoktur.” dedi.

Referandumda İzmir'deki sonuçlar
sonrasında 'Yatırımlar durur mu?' endi-
şelerinin de yersiz olduğunu belirten
Doğan, “ Kesinlikle bu endişeye yer
yok. Hükümetimiz 14 yıldan beri İzmir'e
olan sevgisini devam ettiriyor.” dedi.
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İzmir'de siyasetin tanınmış akademis-
yenlerinden Dokuz Eylül Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay

Gökdemir, referandumu ve bundan sonra
yaşanabilecek muhtemel süreci yorumladı.
Gökdemir, Türkiye'nin 2 partili bir siste-
me doğru gittiğini dile getirirken, sandığın
bir numaralı kaybedeni olaraksa MHP'yi
işaret etti.

� Türkiye bir referandumu tüm tartış-
malarıyla geride bıraktı. Sizce bu referandu-
mun Türkiye için oluşturduğu kırılma nok-
tası nedir?

Türkiye'nin 200 yıllık bir tanzimattan
beri gelen demokrasi geçmişi var.
1876'dan itibaren parlamentoya dayalı bir
meşrutiyet olmuş. Milli mücadelemiz de
açık bir parlamento aracılığıyla sürmüş.
Dolayısıyla 1923-46'da tek parti de olsa
meclis üstünlüğü var. 1924 Anayasası tek
parti anayasası olmasına rağmen dp bunu
değiştirmeyi düşünmemiştir. Bundan vaz-
geçmemiştir. Bu da askeri darbenin
önünü açmıştır. 61 Anayasası geldi ve
güçlü kuvvetler ayrılığı ilkesi ilk kez geldi.
12 Eylül geldiğinde bile bunu biraz düzen-
leyerek devam ettirdiler. Kırılma noktası
şu ki, Türkiye bir kez daha kuvvetler birli-
ğine döndü. Dünyanın gidişiyse kuvvetler
ayrılığıdır. Gazi Meclis kendi varlığını
inkar eden bir durumla karşı karşıya.

� AK Parti'nin referandum performan-
sını nasıl buldunuz?

İktidar partisi burada siyasi bir faaliyet
göstermekten çok Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın siyasi kimliği ve liderlik kariz-
ması üstünden seçim kampanyası sürdür-

meyi tercih etti. AK Parti bu seçimde ken-
disini tekrar etti. Her seçimde değişim
metaforundan söz ederken, bu kez kendi-
ni tekrar hali mevcuttu. Yollar, havali-
manları vs... 2017 Türkiye'si ciddi bir eko-
nomik kriz sürecini yaşıyor. Bu süreçte
söylem daha farklı olabilirdi. Tabii biraz
rehavet de etkili oldu denebilir çünkü
MHP'nin de bu ittifakın içine dahil olma-
sıyla yüzde 60 ve üzeri bekleniyordu.
MHP'nin 3'te 2'si hayır oyu kullanınca
hesap bozuldu. Evet oyuna yansıyan eri-
menin sürebileceğini ve bu nedenle
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2019'u
beklemeden erken seçim yapacağını düşü-
nüyorum.

� Evet cephesinden gitmek gerekirse
MHP için neler söyleyebilirsiniz?

Türk siyasetinde milliyetçilik bir ana

damardır. Milliyetçilik kaybolmaz ama
yeni oluşumlar olabilir. Bahçeli'nin taban
üstünde bir belirleyiciliği kalmamış.
Sandığın bir numaralı kaybedeni net bir
şekilde MHP'dir. MHP'de bu denli büyük
bir yanılmanın olması, MHP kadrolarının
yeniden değerlendirilmesini gerektirecek-
tir.

“CHP'nin bu esnekliği
koruması lazım”

� CHP'nin referandum stratejisi beğe-
nilmişti. Peki ya sonrası?

Ben CHP'nin bu yöntemini olumlu
buluyorum. CHP'nin tek başına 25'lik oyu
var ama sandıktan yüzde 49 çıktı. CHP
muhalefeti bir araya getirecek mayayı sağ-
lamış oldu. Yüzde 49 içinde milliyetçiler
de var, HDP'liler de vardı. CHP tüm bun-
ları bir araya getirmiş oldu.
Benzemezlerin ortak noktasının iyi yaka-
landığını görüyoruz. Bunu bir arada tuta-
cak yeni bir oluşum lazım. Buna da Türk
siyaseti fırsat verir mi vermez mi izleyip
göreceğiz. CHP'nin bu stratejiyle bana
göre devam etmesi gerekir. Çünkü geç-
mişteki bloklaşma ve cepheleşme mantığı
onu konsolide etmeye yarıyordu. Bir ikti-
dar alternatifi yaratmak için başka yapılar-
la ittifak gerekiyor. onu da sağlaması için
CHP'nin bu esnekliği koruması lazım.

� Erken bir seçimde nasıl bir atmosfer
olur?

Bence Türkiye 2 partili bir düzene
doğru gidiyor. Türkiye 2 partili sisteme
yaklaştığındaysa MHP oylarının CHP için-
de yer alacağını düşünmüyorum.

Milliyetçi sağ, cephe mantığıyla AKP için-
de yer alabilir.

“Yeni parti kurulur ama...”
� Akşener'in yeni parti kurma ihtimali?
Yeni bir siyasi oluşumun Türkiye

çapında örgütlenmesi ve alternatif olarak
öne çıkması zaman kavramına takılıyor.
Baskın bir erken seçimin önümüzdeki
sonbaharda olmasını bekliyorum. Bu da
yeni oluşumun hazır olmasını engelleyebi-
lir. Bir de siyasetin ana damarı olan parti-
lerden kopmak baştan çok çekici gibi
görünebilir ama reel politikada bunun bir
karşılığı yok. Zamanında Muhsin
Yazıcıoğlu da ayrılıp Büyük Birlik
Partisi'ni kurdu.

En iyimser haliyle yüzde 4'ü zor buldu.
Ben MHP'nin kendi içnde bir devinim
olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan
yeni bir genel başkan çıkarsa büyürler.
Ama ayrı bir parti kurup tekrar mücadele-
nin içine katılmak artık zor işler. Hele bu
Anayasa değişikliğiyle birlikte 1 yıldan
kısa süredeki bir seçime örgütlü gitmesi
zor olur.

� AK Parti yeni bir çözüm sürecine giri-
şir mi?

Bence bundan sonra siyaset artık 16
Nisan öncesi gibi olmayacak. Kartlar yeni-
den karılacak. Buna en başta Adalet ve
Kalkınma Partisi'nin ihtiyacı var. Bunun
için de AK Parti Türkiye'yi yeniden
kucaklayacak bir söylem geliştirmeye çalı-
şacak. Bu süre zarfında Avrupa ile de iyi
ilişkilerin yeniden tesis edileceğini de söy-
leyebiliriz.

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu,
muhalefette bir yılgınlıktan çok yeni bir hırs
tablosu yarattı. Ben HABER'e konuşan

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, referan-
dum süreciyle birlikte CHP'ye olan ilginin arttı-
ğını dile getirdi. Balbay, “Şimdi bütün gözler
CHP'de... İlginç bir süreç yaşıyoruz. Herkes
CHP'nin atacağı adıma kıymet veriyor. Zaten
toplum bizden umudu keserse CHP bitmiş
demektir. Bugün Vatan Partisi de CHP'nin attığı
adımla ilgili değerlendirme yapıyor, Saadet
Partisi ve Büyük Birlik Partisi de... Şu anda CHP
demokrasinin lokomotifi durumda.” dedi.

Yoğun bir devlet gücüne karşı mücadele ver-
diklerini dile getiren Balbay, “Geldiğimiz nokta-
da para, iktidar, medya ve YSK gücüne karşı
mücadele ettik. Doğrusu hırsız evin içindeydi.
Bize “Kapıları sağlam tutsaydınız.” diyorlar ama
hırsız evin içindeydi. YSK'nın bu tavrı kabul edi-
lemez bir durum. Millet bence bu tablo içinde
kararını 'Tek kişi bu ülkeye egemen olamaz'
diyerek göstermiştir. Geçtiğimiz yüzyılda olduğu
gibi 21. yüzyılda da Atatürk'ün dediği gibi illetin
bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurta-
racaktır.” ifadelerini kullandı.

“İzmir'de 30-0 kazandık”
İzmir'e ilişkin de değerlendirmelerde bulu-

nan Balbay, “30 ilçede 30-0 kazandık. Binali
Yıldırım'ın kamp kurduğu ilçe mitingleri yaptığı
bir İzmir vardı. Bütün ilçelerde CHP'nin 30-0
hayır çıkarması çok önemliydi. İzmir'in dağların-
da sadece çiçekler açmaz, hayırlar da açar. Bu
başarı gerçekten CHP'nin ve Türkiye'nin başarı-
sıdır. Toplum da herhangi birinden motivasyon
beklemeden mücadeleye katıldı. Bize düşen bu
yüzde 49'u ki ben daha fazlası olduğuna inanıyo-
rum, başarıyla taşımamız gerekiyor. Bunu taşır-
ken herkesin bir görüşü olacaktır. Herkes bir
şeyler öneriyor. Kimi sokak, kimi sine-i millet.
Bunlar değil bizim derdimiz. Bizim bu yüzde
49'u iyi taşımamız lazım.” Referandumda tercihi
'hayır' olan kitlenin nasıl bir arada tutulması
gerektiğini de yorumlayan Balbay, “Benim kişi-
sel görüşüm, yüzde 49'luk bloğu AK Parti'ye
karşı tutmak değil, iktidara taşımaktır. Siyaset
umut üretme sanatıdır. Bu kesimin iktidara
taşınması gerekiyor. Türkiye'nin bu anlayışla
ilerlemesini sağlayacak bir program çizmek gere-
kiyor. Bence şu anda Evet diyenler içinde de
bizimle hareket edecek çok insan var. Bugün

birçok ilin, ilçenin analizine baktığımızda ulaşa-
bileceğimiz çok insan var. Urfa'ya da Rize'ye de
ulaşmamız gerekiyor. Hedef anti olmak değil,
iktidar alternatifi oluşturmak.”

“Toplumun ihtiyacı
yeni parti değil”

Erken seçim ve merkez sağda yeni parti
iddialarını da değerlendiren Balbay, “Suyun taşı
delen gücü sürekli akmasından gelir. Seçim her
an olabilir, Türkiye'de seçim beklemiyorum
demek mümkün değil. Yeni bir argüman gelişti-
rip, AK Parti hemen derlenme toparlanma çaba-
sında olabilir.Böyle bir süreçte yeni bir merkez
parti olasılığı görmüyorum. Toplumun ihtiyacı
yeni parti değil, yeni ufuklar ve yeni açılımlar-
dır.” dedi.

“İKİ PARTİLİ BİR DÜZENE
DOĞRU GİDİYORUZ”

ERDAL İZGİ

erdalizgi@hotmail.com

Bazıları…
Hep büyük olmayı arzuladığından;
Küçüklüğü yakıştıramadığından…
Huzursuz ve mutsuzdurlar.

� � �

Ulu bilgeler diyor ki;
Sabır ve birikim küçük küçük başlar.
Aniden büyük olmak isteyen şaşar.
Başı döner, yönü sapar, her an duvara

çarpar.

� � �

Bu nedenle…
“Küçüğüm” yasıyla dövünmemeli.
“Büyüğüm” havasıyla övünmemeli.
Küçük büyüğü yemeye, büyük küçüğü

yutmaya kalkarsa hazımsızlık başlar.
Küçüklük göstermek, küçülmek değil.
“Küçük düşmek” hiç değil.
Hele küçük olmak, büyümeye de engel

değil.
Küçük değerini bilene, aslında

anlamlı büyüktür.

� � �

İşte yaşamdan örnekler:
Sağanak yağmur, küçük damlalardır.
Küçük bir yağış, toz bulutu dağıtır.
Görkemli aydınlık, küçük bir delikten

görünebilir.
Büyük geminin batmasına, küçük delik

yeter.
Ateşe küçük odun atarsan alevlenir,

büyük ateş söndürür.
Ulu çınarın veremediği kokuyu, küçük

menekşe verir.

� � �

Mantıklı değil mi? O halde devam:
Büyük makineyi küçük çark çalıştırır.
Büyük aşkı başlatan, küçük bir gülücük-

tür.
Büyük yazı yazmak için küçük noktalar

gerekir…
Gevreğe lezzet veren küçük susamdır.
Büyük olaylar unutulur, küçükler anılaşır.
Büyük hediyenin veremediği mutluluğu,

küçük bir bakış yaratır.

� � �

Lafı bağlayalım:
Küçük sevinçleri bilmeyen, büyük keyifle-

ri yaşayamaz.

� � �

“Büyük oldum” diyen hep küçülmüştür.
Göz mideden büyük olursa…
Kişi de çökme, erime, bitme başlar.
Küçük, küçük…

BÜYÜK OLDUM DİYEN
KÜÇÜLMÜŞTÜR!

Türkiye tartışmasıyla, gerilimiyle bir sandık sürecini daha geride bıraktı.
Oktay Gökdemir geride kalan bu sürecin çok da uzak olmayan bir gele-

cekte erken seçim olarak yeniden karşımızda olacağını söyledi.

BURAK CİLASUN

burak.cikasun@kanalben.com
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BEN HABER’DE YAYINLANAN HABER, YAZI, RESİM VE
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Gelişim evresinde monarşi ve
meşrutiyeti geride bırakarak
parlamenter demokrasiye kavu-

şan Türk Milleti bugün kanunlar çer-
çevesinde yaşayabiliyorsa, bunun
kökenini bilmek gerekir. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
epeydir ulusal egemenliğin kanadı
kırılmış bir çocuk festivaline dönüş-
müş ve maalesef ki kitleler gözünde
milli değerini yitirmiş gibi hal alsa da
geçmişe vefa milletimizin karakteristik
özelliklerindendir. İşte bu nedenle 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nı 7'den 77'ye milletçe neden
kutlamamız gerektiğini sizlere 5 isim
ve gösterilmesi gereken 5 vefa ile
anlatmak isterim.

1) Mustafa
Kemal Atatürk

Elbette listenin ilk sırasına yazıl-
ması gereken isim Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk'ten başkası olamazdı.
Bakmayın siz “Bir gecede cahil kal-
dık.”, “Mustafa Kemal'i Samsun'a
vatanı kurtarsın diye Vahdettin gön-
derdi.” yahut “Mustafa Kemal
İngilizlerle birlikte çalıştı” gibi deli
saçması işlere. Ömrü cephelerde
geçen, Trablusgarp için çarpışırken
gözünü kaybetmekten şans eseri kur-
tulan, Çanakkale'de cep saati sayesin-
de hayatta kalan, İstiklal Harbi sırasın-

da doktorların 'Yataktan kalkma' dedi-
ği günlerde cepheye koşan Mustafa
Kemal Atatürk'ü bir hayal edin. Yeni
bir haneden kurma, saltanat ve hilafet
ilan etme şansı olan bir ismin

“Egemenlik
kayıtsız şartsız
milletindir”
sözüyle millete
gücünü geri
kazandırmasına
nasıl vefa göste-
rilmez?

2) Hasan
Tahsin

Gerçek adı
Osman Nevres

olan; ancak sonradan Teşkilat-ı
Mahsusa içindeki göreviyle birlikte
Hasan Tahsin hüviyetini kazanarak
tarihe bu isimle geçmiş olan Hasan
Tahsin'in millet aşkını bu ulus unuta-
bilir mi? Payitaht olan İstanbul'da
işgal orduları güle oynaya toprağa
ayak basarken, Fransız General
Franchet d’Esperey “Dolmabahçe
Sarayı'nda oturacağım” derken,
İzmir'in işgalini önlemeye çalışan gen-
cecik bir fidandır Hasan Tahsin.
Yaşına rağmen devleti için büyük işler
yapmış, 31 yaşında İzmir'i işgal eden
Yunan'a kurşun atarak şehit düşmüş
Hasan Tahsin'e vefa göstermeyecek

miyiz?

3) Kara
Fatma

Erzurumlu
Kara Fatma namuyla tanınan İstiklal
Harbi'nin cesur kadını, bir şehir eşi
olan Fatma Seher Erden'i bir düşü-
nün. Cihan Harbi'nden beri memleke-
tinin istiklali için kendini cepheye
atmış olan o asil kadını... İstiklal Harbi
sırasında Marmara ve Ege'de yaptığı
başarılı faaliyetler ve sadece kadınlar-
dan kurulu bir-
liğiyle 1'i subay
olmak üzere 25
Yunan askerini
esir alan Kara
Fatma'nın
bugünlerimize
olan katkısı için
anılması gerek-
mez mi?

4) Yörük
Ali Efe

Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordu
birliklerinin olduğu kadar, vatanı
savunma aşkıyla silahlanan ve Kuvva-i
Milliye'yi oluşturan gençlerin de büyük
payı vardır. Bu gençlerden biri de
Yörük Ali Efe'dir. 23-24 yaşlarında
tarihe Malgaç Baskını olarak geçen

olayda arkadaşlarıyla birlikte Yunan
karakolunu basan Yörük Ali Efe,
savaşın sonuna kadar devletten hiçbir
menfaat beklemeden vatan aşkıyla
savaşmış ve savaş sonunda “Bir elin
sesi olur mu?” diyerek başarılarılarını
mütevazılıkla kapatmıştır. Her 23
Nisan'da ulusal egemenliğimiz uğruna
gençliğini tüketen Yörük Ali Efe'yi
anmayacak mıyız?

5) Binlerce şehit ve gazi!
Türk İstiklal Savaşı, başta Mustafa

Kemal Atatürk olmak üzere büyük
kahramanlar ve sembo şahsiyetlere
sahip olmasının yanında, bugün kimi-
lerinin mezar taşı dahi olmayan binler-
ce şehit ve gaziye mâl olmuş bir müca-
deledir. Gazi Meclis, işte bu şehit ve
gazilerin alnındaki terde, toprağa
düşen kanda ve verilen canda anlam
kazanmıştır.

İzmir'den, Trabzon'dan,
Konya'dan, Afyon'dan ve memleketin
her bir köşesinden nice genç beden,
vatanın istiklali ve istikbali için ken-
dinden geçmiştir. İşte bu nedenden
dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı yani 23 Nisan Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin açılışı bu
şehit ve gazilere, bu kahramanlara bir
vefanın yıl dönümüdür. Vefasızlık
yapılmaması ümidiyle milletimize iyi
bayramlar dilerim.

Ulusumuz 23
Nisan
1920'de yal-
nızca bir
bina açmadı.
Kapalı kapı-
larda hakkın-
da verilen
hükmü yırtıp
atarak, kendi
egemenliği
üstünde hiç-
bir gücü
tanımadığını
yedi düvele
ispatlamış
oldu.

BAYRAM KUTLAMALARI
ASLINDA BİR VEFA GÜNÜDÜR

RUHSAL
ENFLASYON

SÖZÜN ÖZÜ

ÜNAL ERSÖZLÜ

Bana mı öyle geliyor, yoksa günümüzde ‘narsizm’, güçle-
nerek yükselen bir ‘değersizlik mi’ oldu, bilemiyorum.
Çünkü artık, özellikle geçmiş günlere oranla, çok fazla

sayıda kendisine aşık insanlar görüyorum. Şiddetli düzeyde bir
aşk. Belki de çağımızın, kalabalıklar arasında yalnızlaşan insan
yüreğinin, çaresizleşen bir dışa vurumu mu bu acaba…
Doğrusu çok emin değilim…

� � �

Bilebildiğim kadarıyla ‘psikanalitik’ literatürde, bir insanda
rastlanabilecek ‘narsistik olgular’; kibir, bencillik, hayran olun-
ma özlemi, başkalarınca güçlü sevilme arzusu, başkalarını
sevebilme yeteneğinin yoksunluğu, insanlardan uzaklaşma,
özsaygıda sorunlu olma; diye sıralanabilir…

Bütün bunların toplamından, kişinin kendisine duyduğu
şiddetli aşk çıkıyor ortaya…

� � �

Yani sudaki suretine bakarak, kendisine aşık olan
Narkissos efsanesindeki gibi, temelde kendisine aşık olan kişi
narsist… Bu nedenle, bir insandaki narsizmi, sadece bencillik-
le, ben merkezcilikle açıklamak olası değil. Narsist kişilikte
temel durum, galiba bir bireyin sevgi nesnesi olarak, başkaları
yerine, sadece kendisini seçtiği zihinsel konumlanmanın
ürünü…

� � �

Elbette narsist kişilik, ille ‘başkalarından nefret ediyor’, kar-
şılığını yansıtmıyor. Çünkü narsist kişinin, başkalarıyla olan
ilişkisi, bir şekilde içten içe, karşısındakilerin kendisine hayran
olması arzusunu hissetmesiyle şekilleniyor. Yani başkalarını,
sadece kendisi için, kendi imajına hayranlık duyup, kendi kişi-
sel aşkını yaşayacağı bir ayna olarak görüyor, belki bilinçaltın-
da narsist olan…

� � �

Aslında sürekli kendisine ilgi duyan narsist kişi, kendisini
var olduğundan çok daha büyük görüyor. Yani kişiliğinin tüm
hallerindeki gerçek durumundan, bildiklerinden, hissettiklerin-
den, sezgilerinden, gelişiminden, çok daha büyük, çok daha
abartılı. İşte böyle hissettiği için de, Narkissos gibi tutuluyor
kendi kendisine… Kendisi ile aşk yaşıyor… Kendisine aşık
oluyor…

� � �

Özünde gerçek ‘aşk’ kavramında da böyle değil mi? Aşık
olan insan, bir başkasına tutulduğunda, aşkı olgunlaşıncaya
kadar, aşık olduğu kişinin kusurlarını görmez genelde…
Görmediği gibi, aşık olduğu kişinin tüm özelliklerini, var oldu-
ğu noktadan, çok daha fazla abartmaz mı? İşte ‘narsist’ olan
kişilik de, kendisinin tüm özelliklerine abartarak, kendi özüyle
aşk yaşıyor galiba…

� � �

Bir zamanlar psikiyatrinin az bilinen kahramanlarından
Karen Horney, “Gerçek anlamıyla ele alacak olursak, narsiz-
mi özünde bir öz-büyütme (öz enflasyonu) olarak tanımlamak
gerekir” demişti… Yani ekonomik enflasyon gibi, ‘ruhsal
enflasyon’ da, gerçekte var olandan çok daha büyük değerler
sunmak, anlamına geliyor. Ruhsal enflasyon, gündelik hayatta
ise çekilmez oluyor…

� � �

Çünkü, bir yanda narsist kişi, ‘yeterli bir temeli olmayan
değerler için kendisini seviyor, kendisine hayranlık duyu-
yor.’… Ama öte yandan gündelik hayatta en zor olan ise aynı
kişinin yeterli olmayan aynı temel değerleri, yani düşündüğü
ölçüde sahip olmadığı değerleri için, sürekli başkalarından da
hayranlık bekliyor olması… Normal insanın, narsistik kişilikle
iletişiminde en zor nokta.

� � �

Doğrusu narsist kişilik, ‘zor ve nevrotik kişilik’ yapılarının
zirvesi sayılabilir. Günümüz, hep, sorunlu ‘zor kişilikler’ ile
dolu. Mütevazılıklar dünyasında, onlarla yaşarken, bir de ‘nar-
sistlerin’ sürekli hayranlık ile beslenmek isteyen çizgileri, haya-
tı zorlaştırıyor… Yetişkin insan olma hali, o kadar örselendi
ki; kendisine aşık politikacıların yanına, bir de politik olma-
yanlar eklendi…

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE
KANSERİ YENDİ

Hayatın içinde mutluluk,
sevinç, acı, keder, huzur gibi
birçok duygu var. Yaşamak da
bütün bu duygular içerisinde
uzun bir yolda yürümektir
aslında. Çoğu zaman bu yolda
önümüze engeller çıkabiliyor.
Bu engeller kimi zaman bir
sınav, kimi zaman bir kayıp,
kimi zaman da bir sağlık soru-
nu olabiliyor. Herkesin bu
engelleri aşarken uyguladığı
yöntem farklıdır. Bu noktada
önüne çıkan tatsız bir engelli
başarıy-
la

aşan Hepşen Özdemir ile tanış-
tırmak isteriz sizi.

��  Öncelikle Hepşen Özdemir
kimdir? 

1971 İzmir doğumluyum.
Matemetik bölümü mezunu-
yum. Özel bir bankada satış
müdürü olarak çalıştım ve
emekli oldum.  

��  Hastalığınızı nasıl öğren-
diniz? 

Meme kanseri olduğumu
öğrendiğimde eşim nöbetçiydi.
Ben evde yalnızdım. Mutfağa
su içmeye gittim. Su aldıktan
sonra kendi kendime konuşma-
ya başladım. Dedim ki: "Bu

benim başıma geldiyse bir
sebebi var. Ben o sebebi

görebilmek için gücün-
den güç istiyorum.” Ve
ben o konuşmayı
yaparken birden ken-
dimi yerde kapanmış
vaziyette buldum.
Ağlıyordum ve içime
bir enerji dolduğunu
hissettim. Çünkü çok
yürekten, canı gönül-
den, koşulsuz sevgi

ile bir dilekte bulun-
muştum. Ve o anda

enerji size akmaya baş-
lıyor. Yani şuan kuantu-

mun yapmaya çalıştığı kozmik
enerjinin yapmaya çalıştığı şey
bu. Enerji denen olgu var.
Yeter ki isteyin. Tabii ki siz de
bununla birlikte paralel olarak
hareket etmeniz gerekiyor.
Tıbbi anlamda doktorlarınız ne
diyorsa onu uygulamanız gere-
kiyor. Kendinize bir koruma
kalkanı oluşturuyorsunuz.
Kemoterapi göreceksiniz saçla-
rınız dökülecek. Kaşlarınız
dökülecek. Olumsuz bir sürü
şeyleri var. Bu olumsuzlukları
nasıl olumlu tarafa çevirebile-
ceğimizi düşünmemiz gerekir. 

��  Tedavi süreciniz nasıldı?
Tedavi sürecinde yanımda

olan insanların pozitif olmasına
dikkat ettim. Zaten sizin enerji-
niz yükselmeye başladığı
zaman negatif ve düşük enerjili
insanlar sizin yanınızda barına-
mıyorlar. Bir dönüşüm başlıyor
aslında. Yani ne yapmak isti-
yorsanız düşünce gücüyle yapa-
biliyorsunuz. İnanç sisteminizi
kullanıyorsunuz bunun için.
Ben inançlı biriyim. Yaratıcının
gücüyle bütün bedeniniz size
tepki verip çalışmaya başlıyor.
Çevrenizde ilaçların şöyle yan
etkileri var, böyle yan etkileri
var diye birçok söylenti duyabi-

liyorsunuz. Ancak bu tamamen
beyinde. Ben beynimi değiştiri-
yorum. Formatlıyorum yani
düşünce şeklimi değiştiriyo-
rum. İnanç sistemi ile düşünce-
nizi paralel hale getirdiğinizde,
yani olumlu düşünmeye başla-
dığınızda hücreleriniz, ruhunuz,
bedeniniz her şey iyileşmeye
odaklanıyor. Bu şekilde ilerleye
ilerleye ben çok az yan etki
gördüm. Izdıraplı anlarım
olmadı mı? Oldu. Ama bunu en
hafif haliyle atlattığımı söyle-
yebilirim. Çünkü karşıt bir pozi-
tif enerji oluşturdum. İçimden
'ben bu yan etkiyi yaşamayaca-
ğım' dedim. Doktorları şaşırttı-
ğım çok anlar oldu. Ama ben
neden olduğunu biliyorum.
İçimde muhteşem bir güç
dönüyordu. Aslında bu güç
hepimizde var. Başınıza kötü
bir şey geldiğinde oturup ah
vah ederseniz.
Çevrenizdekilerin sizi acıyıp
üzülmesini beklersiniz. Hemen
yok olursunuz. Sonuna kadar
mücadele etmek gerekir.

��  Bu kadar olumsuz bir has-
talık içinde nasıl kendinizi
olumlu düşünmeye odakladı-
nız?

Şu dakikadan itibaren

düşündüğünüz her şey ger-
çek olacak desem nasıl
düşünürdünüz? Daha
olumlu ve güzeli düşünürsünüz
tabii ki. O zaman düşünce
gücümüzü bir şekilde dönüştür-
memiz gerekiyor. Ben düşünce
gücünü deniyorum. Bunu sade-
ce kendiniz için de değil başka-
ları için de deneyebilirsiniz.
Mesela televizyonda haberler-
de gördüğünüz bir çocu-
ğun sağlığı için koşul-
suz şefkat ve şifalan-
ma dilerseniz o
enerji oraya akabi-
lir. Koşulsuz ve
menfaat gütme-
den dilenen
dilekler daha
çabuk ger-
çekleşiyor.

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

Hepşen
Özdemir
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Yeni kent merkezinin temeli atı ldı

Buca’nın çehresini değiştirecek dev yatırım:

BUCA ÇARŞI
Buca dev bir yatırımla
daha buluşup, yepyeni
bir kent merkezine kavu-
şuyor. Yıllar içinde yıp-
ranan kent çehresini
yenilemek için harekete
geçen Buca Belediyesi,
Buca Pazaryerini benzer-
siz bir kent merkezi ve
yaşam alanıyla buluştu-
racak projenin temelini
attı. Buca Alışveriş ve
Yaşam Kompleksi BUCA
ÇARŞI’ya görkemli bir
törenle ilk kazmayı
vuran Buca Belediyesi,
13 bin metrekare alana
kapalı pazaryeri, park,
1000 kişilik amfi tiyatro,
500 kişilik açık hava
sineması, STK merkezi
ve meydan yapacak.

Buca Belediyesi’nin prestij projelerinden
Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi
BUCA ÇARŞI’nın temeli binlerce kişi-

nin söylediği İzmir Marşı eşliğinde atıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven,
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Saniye
Barut ve Şehrazat Mercan, CHP Buca İlçe
Başkanı Çağdaş Kaya, CHP İl ve ilçe yönetici-
leri, meclis üyeleri ve muhtarların da katılı-
mıyla gerçekleşen temel atma törenine Buca
Belediye Başkanı Levent Piriştina ev sahipliği
yaptı.

Bucalıların ihtiyaçları, fonksiyonellik, este-
tik, tasarımda yerellik ve ekonomiklik unsurla-
rı göz önünde bulundurularak hazırlanan dev
proje Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi
“Buca Çarşı”nın mahallelerine kazandırılacak
olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten
Kozağaç Mahallesi Muhtarı İdris Avcı, Buca
Çarşı projesinin Buca’yı uçuracağını ve mahal-
leyi marka bir bölge haline getireceğini belirt-
ti.

“BUCA’NIN KALBİ
BURADA ATACAK”

Buca için dev bir yatırımın temelini babası-
nın doğum gününde atan Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina, 1.5 yılda tamamlan-
ması planlanan Buca Alışveriş ve Yaşam
Kompleksi‘ni benzersiz kılacak detayları birer
birer anlatırken, Kompleksin Buca’nın kalbi-
nin atacağı, gurur kaynağı olacak bir tesis ola-
cağını da belirtti.

Buca pazaryerinin kurulduğu Özmen
Caddesi üzerinde yaklaşık 13 bin metrekarelik
alanda konumlanan Buca Alışveriş ve Yaşam
Kompleksi BUCA ÇARŞI Projesi; İki kade-
meli olarak inşa edilecek.

Projenin zemin katında 10 bin metrekare-
lik alana yayılan, ısıtma ve soğutma sistemleri-
nin bulunacağı, vatandaşların da pazarcı esna-
fının da modern koşullara kavuşacağı kapalı
pazar yeri oluşturulacak.

Alan, pazarın kurulmadığı veya kısmi ola-
rak kurulduğu günlerde otopark ve spor etkin-
lik alanı olarak kullanılacak. Aynı katta kuru-
lacak genel ihtiyaç alanları, zabıta birimleri,
yeme içme alanları ve mescit ile kentli çağdaş
bir alışveriş mekanına kavuşacak.

Kapalı pazaryerinin üstü ise bir yaşam
alanı olarak düzenlenecek. Kentlinin yeşille,
doğayla buluşabileceği 8 bin metrekarelik bir
bölgeye yayılan park, bölgenin çehresini değiş-
tirecek.

Bu bölümde ayrıca sivil toplum kuruluşla-
rının kullanımına sunulacak bir de merkez ile
500 kişilik açık hava sineması da yer alacak.

1000 KİŞİLİK AMFİ TİYATRO
Konser, dinleti gibi sanat etkinliklerine ev

sahipliği yapacak 1000 kişilik amfi tiyatro
alana estetik bir dokunuş sağlarken, kentin
sosyal yaşamına da renk katacak.

Tiyatronun amfi yapısı kendi fonksiyonları-
nın yanı sıra üst park alanı ile meydanı birleş-
tiren bir geçiş niteliğinde düzenlenirken, 2700
metrekarelik bir meydanla buluşacak.

Kadınların yaşama açılan
YENİ PENCERESİ

Buca Belediyesi’nin kadınların toplumsal yaşama katı-
lımlarını arttırmak amacıyla hayata geçirdiği prestij
projelerinden biri olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam

Merkezi kısa sürede büyük ilgi gördü. Yenigün
Mahallesi’nde Mart ayında hizmete giren merkez, kadınla-
ra yönelik meslek edindirme kursları, öğrenciler için ders
desteği programları ve Pırlanta Merkezi ile bölge halkı için
adeta ikinci bir ev haline geldi.

Belediyesi’nde yatırım atağı 2017 yılında da tüm hızıyla
devam ediyor. Bucalıların ihtiyaçları doğrultusunda, çağ-
daş-toplumcu belediyeciliğe örnek çok sayıda projeye imza
atan Buca Belediyesi, Yenigün Mahallesi’nde geçtiğimiz
yıl temeli atılan Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş
Yaşam Merkezi’nin kapılarını 17 Mart’ta hizmete açtı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski Genel
Başkanı, akademisyen, yazar Türkan Saylan’ın adının veril-
diği, kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlayarak,
toplumsal yaşama katılımlarını arttırmak amacıyla tam
donanımlı inşa edilen merkez, kısa sürede kadınların vaz-
geçemediği adres oldu.

BUMERKEZİN EŞİ BENZERİ YOK
850 metrekarelik bir alanda 3 katlı olarak inşa edilen

merkez, bünyesinde çok sayıda aktiviteyi de barındırıyor.
Meslek edindirme ve hobi kurslarıyla yılda 530 kadının
kültürel ve el beceri gelişimine destek olacak şekilde pro-

jelendirilen Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, öğren-
cilere yönelik ders desteği programlarıyla da 440 öğrenci-
nin ihtiyacını giderecek.

Bucalı kadınlar Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenle-
nen takı tasarımı, ahşap boyama, moda tasarım ve bez
bebek kurslarıyla boş zamanlarını değerlendirip yeni hobi-
ler edinirken, okuma yazma, işaret dili, diksiyon, aile içi
iletişim ve yabancı dil kurslarıyla da kendilerini geliştirebil-
meleri için yeni fırsatlara kavuştu.

İŞ GARANTİLİ KURSLARLA
YENİ BAŞLANGIÇLAR

Merkezde 20 adet dikiş makinasının yer aldığı derslikte
ise İŞKUR ile işbirliği içerisinde açılan günlük yevmiyeli, iş
garantili makinalı dikiş nakış kursu ile kadınlar meslek
sahibi olup, yepyeni başlangıçlara imza atıyor.

Merkezde ayrıca, çeşitli eğitimlerin ve etkinliklerin
düzenleneceği çok amaçlı salon, fitness, aerobik, pilates,
zumba kurslarının verileceği spor salonu, 2 adet kafeterya
ile mini açık hava sineması da yer alıyor.

7. PIRLANTAMERKEZİ AÇILDI
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi kendilerine

zaman ayıramayan Bucalı annelerin de derdine derman
oldu. Buca Belediyesi’nin örnek projelerinden Pırlanta
Merkezleri’nin 7. Şubesi de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam
Merkezi içinde hizmet vermeye başladı. Bölge halkının
yoğun ilgisiyle karşılanan Pırlanta Merkezi kısa zamanda
134 minik pırlantaya geçici bakım hizmeti vermeye başladı.
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Bikini sezonu yaklaşırken herkesi fit
bir görünüme kavuşma telaşı sardı.
Bizde yazı muhteşem bir vücut ile

geçirmek isteyenler için zayıflamanın sır-
larını Uzman Diyetisyen Derya
Zünbülcan'dan öğrendik. Zünbülcan, kış-
tan kalan kilolardan kurtulmak için öne-
rilerini şu şekilde sıraladı:

BEDENİNİZİ SUYA DOYURUN:
Vücudumuz sürekli üretim halinde olan
bir fabrika gibi daima çalışır. Bu nedenle
gün içerisinde doğru miktarda su tüket-
memiz sürekli üretim halinde olan fabri-
kanın düzgün ve hızlı çalışması için
önemlidir. Su, kalorisiz tokluk sağ-
lar. Açlık ataklarının engellen-
mesinde, bedenin metabo-
lik hızın arttırılmasında
yardımcıdır. Su sadece
zayıflatmakla kalmaz
günün yorgunluğundan
arınmanızı sağlar.
Yaza formda girmek
istiyorsanız günde 2,5-3
litre su içmelisiniz.

MASADA TUZ
BULUNDURMAYIN: Siz
de yemeğinizin tadına bak-
madan tuz eklemeyi alışkanlık
haline getirenlerdenseniz bugünden
sonra bir kere daha düşünmenizi öneri-
rim. Yapılan bilimsel çalışmalarda fazla
tuz tüketen bireylerde iştah kontrolünün
zorlaştığı, obezite, kalp hastalığı, tansi-
yon dengesizlikleri gibi birçok sağlık
sorunu riskinin arttığı gösterilmiştir.

3 SAATTE BİR YEMEK YİYİN: Kilo
vermek isteyen kişilerin en çok yaptıkları
yanlış ‘ne kadar az yersem o kadar çok
kilo veririm’ düşüncesidir. Oysa vücudu-
nuz siz ona doğru besini doğru miktarda
gönderdikçe çalışır. Besin göndermediği-
niz zamanlarda metabolizma hızını düşü-
rerek kendisini koruma moduna alır.
Buna thrifty gen hipotezi yani ‘kıtlık geni
hipotezi’ denir. Yani siz az yediğinizi
düşünürken vücudunuz yediğiniz şeyi
yakma değil depolama departmanına
yönlendirdiği için kilo veremezsiniz.

Hatta az yediğiniz
halde kilo alırsınız.

KİŞİYE ÖZEL
BESLENİN: Her

birimizin yaşı, cinsiye-
ti, genetiği, alışkanlık-

ları farklı olduğu gibi
beslenme ve zayıflama

modelleri de birbirinden fark-
lıdır. Tıpkı kıyafetlerimiz gibi. Bu

nedenle hızlı kilo verdirdiğini vaat ede-
rek metabolizmanıza zarar veren moda
diyetlerden uzak kalın. Unutmayın!
Sağlıklı kilo vermek için temel kural
matbu diyetleri değil kendi metabolizma-
nıza uygun, size özel zayıflama formülle-
rini uygulamaktır.

Zünbülcan, bu önerilerin yanında yağ
yakımına yardımcı olan besinleri tüket-
menin önemli olduğunun altını çizerek
bu besinlerin neler olduğunu şu şekilde
sıraladı;

1- ÇİLEK: Selülit probleminiz varsa,
kilo vermek istiyorsanız, çilek tam ihtiya-
cınız olan meyvedir. Antik Roma döne-
minden beri tedavi amaçlı kullanıldığı
bilinen çilek, yüksek C vitamini içerir.
Aynı zamanda içerdiği antosiyanin, ela-
gic asit, kaempferol, kuersetin gibi anti-

oksidanlar selülitler ile savaşta, kanserin
önlenmesinde ve iştah kontrolünde etki-
lidir. 12 küçük çilek 1 porsiyon meyvedir.
Sadece 48 kalori içerir.

2- ACI BİBER: Acı biber, vücutta
stres hormonun azaltılmasını sağlayan
metabolizmayı çalıştıran kapsaisin adı
verilen bir madde içerir. Kapsaisin,
vücutta daha az yağ depolanmasını sağ-
lar.

3- ZENCEFİL: Zencefil, bağışıklık

sistemi, mide ve bağırsak sistemi başta
olmak üzere vücudun genel sağlığı için
oldukça önemli bir baharattır.
Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını
kolaylaştırır.

4- BADEM: Gün içerisinde acıkmış
hissediyorsanız açlığınızı bastırmak için
kullanabileceğiniz faydalı bir kuruyemiş-
tir. Yüksek miktarda kalsiyum, demir,
magnezyum, lif ve E vitamini içerir.
İçerdiği koenzim Q10 sayesinde kötü
kolesterol olarak adlandırılan LDL’yi
düşürür. Kalsiyum açısından zengin oldu-
ğu için kemikleri güçlendirip, yağ yakımı-
na destek sağlar. Yapılan bilimsel çalış-
malarda günde küçük bir avuç badem
tüketimi ile kilo kontrolünün kolaylaştığı
bulunmuştur. Bademi süt, yoğurt veya
kefir ile birlikte tüketirseniz tok tutar,
kilo verilmesine yardımcı olur.

5- LİMON: Limon, vücudu alkali
hale getirerek vücuttaki asitleri temizle-
meye yardımcı olur, bedeni yağ yakmaya
hazırlar. İçerdiği yüksek C vitamini saye-
sinde metabolizmanın daha iyi çalışması-
nı sağlayarak kilo verimini kolaylaştırır.
Limonun mucizevi etkisinden faydalan-
mak istiyorsanız güne geceden hazırladı-
ğınız limonlu metabolizma suyunu içerek
başlayabilirsiniz. Sağlık sorununuz varsa
uzmanınıza danışmadan tüketmeyiniz.

SAYFA 10 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

10 yaşamHABER 23.04.2017

BEDENİ YAZA HAZIRLAYAN
ZAYIFLAMA SIRLARI

YAŞAM BOYU SAĞLIKLI
KALMAK İÇİN SPOR YAPIN

ZUHAL KOÇKAR

zuhal@kut-si.com.tr

23 NİSAN
KUTLU OLSUN

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılın-
da kutlanmaya başlanan Hakimiyet-i Milliye
Bayramı ile 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendili-
ğinden birleşmesiyle oluştu. Hakimiyet-i Milliye
Bayramı saltanatın kaldırılışının ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren
TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp
halka vermesini kutlamak amacını taşırken;
Çocuk Bayramı, savaş sırasında yetim ve öksüz
kalan yoksul çocukları bir bahar şenliği ortamında
sevindirmek amacını taşımaktaydı. Giderek yay-
gınlaşan bir coşku ve heyecanla kutlanan bu bay-
ramda çocukların devlet memurlarının makamına
oturma geleneği Atatürk’ün önderliğiyle gerçek-
leşmiştir.

Çocukluğumun en güzel günleri bu coşkulu
günün hatıralarıyla süslendi. Şimdiki çocukları bil-
miyorum ama bizim neslimizin çocukları o günü
her yıl büyük bir heyecanla bekler, öğretmenleriy-
le birlikte hazırlanır, provalar yapar, bayram
sabahı yeni yeni giysilerle heyecanlı bir güne
erkenden uyanırdı. Çocukların heyecanı Ailelere
geçerken, üstümüzdeki bahar kıvamındaki kıya-
fetlerle tören alanı adeta renk cümbüşüne döner-
di. Sabahın ilk ışıkları gün yüzüne vururken çok
üşüdüğümü ama Cumhuriyetimizin haklı gururuy-
la başım dik yüzümde kocaman bir gülümseme
ve küçük dağları ben yarattım edasıyla İstiklal
marşımızı söyleyişimizi ve tören alanından geçişi-
mizi hatırlıyorum.

Mutluluklarımız şimdiki çocukların mutluluğu
kadar gelir geçer değildi. Bir çift rugan ayakkabı-
nın bir TÜRK Kahvesinin 40 yıl hatırı kadar
heyecanı ve mutluluğu sürerdi. Komşumuzdan bir
fincan kahve, bir kaşık tuz alabileceğimiz, neyimiz
varsa paylaşabileceğimiz günlerdi. Türk’ü, Kürt’ü,
Laz’ı, Çerkez’i Ermeni’siyle hep birdik.
Sevinçlerimiz sevgilerimiz hatıralarımız birdi.
Ötekileştirilmiş, Evet, Hayır’laştırılmış kimsemiz
yoktu; ne çocuklarda ne de Anne Babalarda…
Andımız, İstiklal Marşımız ATA’mız, Mavi
Gözlümüz hepimizin gurur kaynağıydı.

Çocukluğumu özlediğim doğrudur. Özlemim
çocukluğun getirdiği sorumsuzluğa değil!
Özlemim; “ŞUNU diyenler bizden değildir,
BUNU düşünenler yarın gününü görecektir” söy-
lemlerinin olmadığı farklı düşüncelerin
Demokrasinin temel taşlarını oluşturduğunu bilen
aydın, laik ve demokratik bir TÜRKİYE’yedir.

AYSEL KAYARDI

aysel.kayardi@kanalben.com

Beklediğiniz yaz günleri artık çok yakın. Yaza kadar formda ve fit olmak için
Uzman Diyetisyen Derya Zünbülcan’ın size özel tavsiyelerini sakın kaçırmayın…

Tok tutan, yağ yakan çilekli bademli süt tarifi
��  6 çilek
��  10 çiğ
badem
��  1 su bardağı
light süt
��  1 çay kaşığı
zencefil
HAZIRLANIŞI:
Badem, çilek,
zencefil ve
sütü bir kapta
karıştırdıktan
sonra doğrayı-
cıdan geçiriniz.
Afiyet olsun.

Metabolizma suyu
� 500 ml su
� 3-4 dilim
kabuklu limon
� 1 dal tarçın
� 4-5 karanfil
HAZIRLANIŞI:
Limon, tarçın ve
karanfili 500 ml su
ile karıştırarak
sabaha kadar bek-
letiniz.

Yaz"yaklaşıyor,"kadınlar"bikini"için"hazırlanı-
yor,"biz"erkeklerse"kaslı"birer"vücudun"haya-
lini"kuruyoruz."Peki"bir"hevesle"başladığımız

spor"salonlarında"işin"sonunu"neden"getiremiyo-
ruz?

Havaların ısınmasıyla birlikte kadınlı
erkekli daha alımlı vücut hayalleri başlasa da,
o hevesler çok da uzun sürmüyor. Bir yandan
antrenman yapıp, diğer yandan kebap, boyoz
ve türevlerini tüketiyor oluşumuz, bir gönülde
iki sevda olmaz sözünü hatırlatıyor ve ne
yazık ki ilk vazgeçtiğimiz genellikle spor olu-
yor. Eğer yaza girerken vazgeçenlerden
olmak istemiyorsanız farklı dallarda lisanslı
bir antrenör olan Kutay Güven'in tavsiyeleri-
ne kulak verin derim.

� Yaz"yaklaşınca"hepimiz"spora"başlıyoruz
ama"neden"devamı"gelmiyor?

Genel anlamda bu furya var ve bu durum
aslında kaçınılmaz bir şey. İnsanlar burada
devamlılığı iki noktada kaçırıyor. Bir gözlerin-
de büyütüyor, iki küçümsüyorlar. Tanımlama
olarak bakıldığında bireyler en basit olarak
hayatlarını idame ettirmek için fiziksel bir
aktivitede bulunmak durumundalar. Bulaşık
yıkamak, bahçe işleriyle uğraşmak, merdiven
kullanmak bile fiziksel akti-
vitedir. Ancak günümüzde
hareketsiz yaşam formatın-
da bir süreç geçiriyoruz. Bu
da insanları metabolik rahat-
sızlıklara iter. Kilo, obezite,
diyabet, kalp ve damar prob-
lemleri silsilesi gelir. Bunları
engellemek kolaydır.  

� Hata"nerede?
'Yaza 3 ay vakit var. Spor

ve diyet yapacağım' diye düşü-
nüyoruz. Beyin bunu geçici bir
süreç olarak algılıyor.
Beynimize bunun yerine,
"Sağlıklı besleniyor ve sağlıklı
yaşıyorum." düşüncesini aktar-
malıyız. Yoksa yine boyozlar,
börekler, kızartmalar geliyor,
yine hipokinetik yaşama geçiş
geliyor ve üşenmeler başlıyor.
Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı bir
yaşam için sporun orta şiddette

ömür boyu yapılmasını
tavsiye ediyor, yaza girer-
ken güzel gözükmek için
değil.

� İnsanlar"salon"seçi-
minde"neye"dikkat"etmeli?

Elbette belli başlı
büyük yerler var ve sun-
dukları hizmetlere göre
bunun bedelini tahsil
etmek istiyorlar..
Antrenman ve egzersiz
belli bir plan dahilinde
yapılan fiziksel aktivi-
teler bütünüdür.

Salonlar kalabalık yerler olduğu için hastalık
bulaşma riski yüksektir. Hijyene önem verilen
salonları tercih etmek gerekiyor. Spor salonu
seçerken önce antrenörle görüşmek gerekir.
Kiminle çalışacağınızı bilmeniz gerekir.

� Kimlerle"çalışmalı"ya"da"çalışmamalıyız?
Gittiğiniz salonlarda antrenörler steroid

kullanımıyla insanları kandırabilirler. Kaslı bir
görünüme aldanıp, kısa zamanda onun sevi-
yesine erişme hayaliyle o salona kaydınızı
yaptırma hatasına düşebilirsiniz. Her şey gör-
sellik değildir. Ayrıca ürün satmaya çalışan,
kendi programını size adeta dayatmaya çalı-
şan antrenörler olabilir. Bunlara da aman dik-
kat diyelim. Bununla birlikte gittiğiniz salon-

daki eğitmeniniz size verdiği programın taki-
bini yapmalıdır. Her salon ilgili olduğunu
savunur ama birkaç hafta sonra böyle olmadı-
ğı görülür. 

� Biraz"spor"yaptığımızda"kendimizi"milli
sporcu"sanıyoruz"değil"mi?

6 ay bu işi yapan herkes antrenör derece-
sinde bilgisi olduğunu düşünür. İnternette de
büyük bir bilgi kirliliği var. Kafa karışıklığınızı
giderme noktasında iş antrenöre düşüyor.  

� İyi"bir"vücut"için"ne"kadar"spor,"ne"kadar
beslenme?

Özel durumları hariç tuttuğumuzda en
basit haliyle denebilir ki işin formülü yüzde 60
beslenme, yüzde 30 spor, yüzde 10 dinlen-

mektir.
� Yardımcı"besinler"zararlı"mıdır?
Steroid farklıdır, supplementler farklı şey-

lerdir. Gıda takviyesini bir uzman yardımıyla
tüketirseniz sorun yaşamazsınız. Elbette öne-
rilen miktarı aşarsanız böbrek ve karaciğer
problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Ne kadar
kullanırsam o kadar iyidir, o kadar kaslı olu-
rum diye düşünmeyin. Söylenen miktar neyse
o kadar kullanın ve bol bol su için.

� Steroid"ne"kadar"tehlikeli?
Sadece kassal gelişim için kullanılırsa,

kansere yol açar, erkeklerde saç dökülmesine
kadınlarda kıllanmaya yol açar. Erkeklerde
cinsellik hormonlarını fazla uyardığı için erek-
siyon problemi yaşatır. Erkeklerde meme
dokusunda büyüme ve süt gelimine kadar
etkileri olduğu biliniyor. Kadınlarda meme
dokusunda küçülme olabilir. Yağ yakımı ve
kaslanma için verilen bir steroid kasları büyü-
tüyor ama kalp kasında büyümeye yol açıyor.
Bu da 25 yaşında kullanmaya başlayan kişiyi
35 yaşında kalp kriziyle karşı karşıya bırakabi-
liyor. Bu işin kestirmesi, kolay yolu yok.
Emek sarf etmek gerekir.

� Son"olarak"aynaya"bakınca"mutlu"olmak
isteyen"okuyucularımıza"neler"önerirsiniz?

Önemli olan şu ki Dünya Sağlık Örgütü,
sağlıklı olmak için haftada 150 dakika spor
tavsiye ediyor. Bunu 5 güne yayıp günde 30
dakika çalışabilirsiniz. Yahut 3 gün 50'şer
dakika çalışabilirsiniz. Kilo kaybı hedefleyen
bireyler yediklerini ayarlamak durumunda.
Glisemik indeks içeriğini düşük tutacağız.
İnsülin dengesini böylelikle ayarlamış olacağı-
mız için açlık ihtiyacı derdi gidecek. Böylece
fiziksel aktiviteye ayıracak vaktimiz olacak.
Her gün 45-50 dakika postacı yürüyüşü yapa-
biliyorsanız, orta şiddetli yüzebiliyorsanız bu
zaten yeterli olacaktır. Yüzme, bisiklet imka-
nınız varsa bunları mutlaka yapın. Elinizde 1
litre suyla dışarı çıkın ve basit antrenmanları
yapın. Hem hedeflediğiniz kilo kaybını başa-
rır, hem de daha sıkı bir vücuda kavuşursu-
nuz. Doğal yağ yakıcı olarak suya çubuk tar-
çın atın. Günde 2 fincan yeşil çay tüketin. Acı
biber tüketin. Bunlar doğal yağ yakıcılardır.
Bunların tamamı herhangi bir sağlık problemi
olmayan yetişkinler içindir.

BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Kutay
Güven

Derya
Zünbülcan
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BORNOVA, BÜTÇE HEDEFİNİ
YÜZDE 92.63 GERÇEKLEŞTİRDİ

Bornova Belediyesi’nin 2016
yılı faaliyet raporu onay-
landı. Faaliyet raporunun

görüşüldüğü meclis toplantısın-
da Bornova’ya yapılan hizmetle-
ri anlatan Başkan Olgun Atila,
“Tüm emeklerimiz sokaktaki
vatandaşımızın yüzünde bir
tebessüm oluşturabilmek için-
dir” dedi. Başkan Atila,
Bornova’da ayrıştırıcı değil, bir-
leştirici, uzlaştırıcı ve katılımcı
yönetim anlayışı ile başarıyı
yakaladıklarını belirterek, “2016
yılı için ortaya koyduğumuz 261
milyon liralık bütçe hedefini
yüzde 92.63 oranında gerçekleş-
tirdik” dedi.

Bornova Belediyesi’nin fiziki
ve sosyal alanda pek çok yatırım
ve hizmeti hayata geçirdiği 2016
yılı faaliyetleri belediye mecli-
sinde onaylandı. Başkan Atila,
“2016 sürdürdüğümüz birçok
çalışmanın meyvesini aldığımız
ve neticelendirdiğimiz bir yıl
oldu. Tamamladığımız birçok
yatırım ve projenin dışında;
Bornovamız için yeni adımlar
da attığımız önemli bir dönemi
geride bıraktık” diye konuştu.

Bornova Belediyesi’nin
karma bir bütçeye sahip olduğu-
nu dile getiren Başkan Atila,
“Hem sosyal faaliyetlere, hem
fiziki yatırımlara, hem spor hem
de kültür alanlarında yatırımlar
yapan bir bütçeye sahibiz. Bu
yönü ile bütçemiz, karma bütçe-
nin de önünde artık ekonomi
çevreleri tarafından kullanılma-
ya başlanılan “fonksiyonel ”
bütçenin de öncüsü olmaktadır.
Kendini tekrar eden değil; yeni-
liklere açık ve güçlü bir bütçeye
sahibiz. 2016 yılı için ortaya koy-
duğumuz 261 milyon liralık
bütçe hedefini yüzde 92.63 ora-
nında gerçekleştirdik” dedi.

Kent yönetiminde üç ana
hedef koyduklarını belirten

Başkan Atila, “Bunlardan ilki
geleneksel belediyecilik ilkesi.
Temizlik, mali işler, imar ve
parklar gibi temel alanlarda
vatandaşa en kaliteli hizmeti
sunmaya çalışıyoruz. İkinci
hedefimiz kentimize yön vere-
bilmek. Bu bilinçle eğitim, kül-
tür, spor, ekonomi, tarım, sana-
yi, sağlık ve sanat gibi alanlarda
toplumun ilerleyişinin önünü
açacak faaliyetlerde bulunmayı
görev kabul ediyoruz. Üçüncü
olarak belediyecilik vizyonu-
muzla ilçemize her anlamda
öncülük etmeyi kendimize
temel düstur edindik. Sosyal
sorumluluk projeleri, üniversite-
ler, meslek odaları, sivil toplum
kuruluşları ile işbirlikleri yapa-
rak ve ilişkiler kurarak, ‘evimiz’
dediğimiz Bornova’ya yenilikleri
taşıyoruz” dedi.

Ortak Akıl ilkesi
Bornova Belediyesi olarak

hizmetleri hiçbir ayrım yapma-
dan tüm Bornovalılara sunduk-
larını belirten Başkan Atila,
“Kimsenin inancı, mezhebi,
kimliği, kişiliği, memleketi veya
siyasal görüşü bizim için önemli
değildir. Bizim için sade ve
sadece vatandaş vardır.
Bornova’yı “Ortak Akıl” ilkesi
ile yönetmeye çalıştık. Bu bağ-
lamda tüm demokratik kitle
örgütlerini yönetim ortağı ola-
rak görmekteyiz. Spor kulüpleri,
hemşeri dernekleri, kültür der-
nekleri, düşünce dernekleri ve
odalar ile sıkı bağlar kurduk.
Yaptığımız ve yapacağımız bir-
çok yatırımı halkın görüşüne
açtık. Herkesin görüşleri ışığın-
da ortak akıl ile ortağı olduğu-
muz kenti, hep birlikte kurmaya
çalışarak; örgütlü bir toplumun
sadece Bornova’da değil tüm
Türkiye’de öncülüğünü yapma-
ya çalışmaktayız” dedi.

Bornova Belediyesi çocuklar için iki büyük projeyi hayata
geçirmeye hazırlanıyor. Karaçam Mahallesi’ndeki 35 dönüm
alanda Karaçam Çocuk Köyü, Kazım Dirik Mahallesi’nde 3

bin 500 metrekare alana Çocuk Dünyası yapılacak. İki proje de
çocukların farklı alanlardaki gelişimlerine katkıda bulunacak.

Karaçam Çocuk Köyü; çocukların aileleriyle beraber
doğayla içiçe vakit geçirebilecekleri alternatif bir spor, eğlen-
ce, dinlenme ve öğrenme mekanı oluşturmak amacıyla tasar-
landı.

Projesi yarışma ile belirlenen Bornova Çocuk Dünyası
Kazım Dirik Mahallesi’nde 3 bin 500 metrekare alana kurula-

cak. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 3
katlı olarak planlanan Çocuk Dünyası’nda 300 kişilik çok amaçlı

salon, eğitim atölyeleri, kafeterya, sergi alanları, deprem simülas-
yon odası, kütüphane, seminer odası, açık ofisler, yönetim ve çalışma

odaları olacak. Yapının bodrum katında otopark da bulunacak.

Bornova Belediyesi’nin Cevdet İnci
Eğitim Vakfı ve Barış için Müzik Vakfı
işbirliğiyle kısıtlı imkanları olan böl-
gelerdeki çocukları müzikle sosyal
hayata kazandırmayı amaçladığı
‘Barış için Müzik’ projesi kapsamında
eğitim alan 63 çocuk, 23 Nisan’da en
özel günlerini yaşayacak.

‘Barış için Müzik’ projesi kapsa-
mında, Bornova Belediyesi, Cevdet
İnci Eğitim Vakfı ve Barış için Müzik
Vakfı işbirliğinde, Naldöken Kültür
Merkezi’nde 2015 yılından bu yana
eğitim alan 63 çocuk, Büyük Önder
Atatürk’ün kendilerine armağan etti-

ği günde, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ahmet Adnan Saygun Sanat
Merkezi’nde ilk konserine çıkacak. 23
Nisan 2017 Pazar günü saat 16.30'da
başlayacak konseri konuk şef Elvis
Perez yönetecek. Şef Tolga Akın’ın
çalıştırdığı Orkestra, Allegro, Can
Can, Fiddle Dee Dee, Hunter's Chorus,
Whitches Dance, Ritmos Ciganos,
Hymn to Joy, Gypsy Ouverture,
Karnaval ve Long Long Ago olmak
üzere 10 klasik müzik eserini icra ede-
cek. TOBAV Çocuk korosu da bu özel
konsere, 23 Nisan Şarkıları seslendire-
rek destek olacak.

23 Nisan’ın en özel konseri Bornovalı çocuklardan
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Yaşanan teknolojik geliş-
meler ve artan tüketici talep
ve şikâyetleri dikkate alınarak
sabit ve mobil internet erişi-
minde Adil Kullanım Noktası
(AKN) uygulamalarında şeffaf-
lığın sağlanması, AKN sonrası
veri hızında iyileştirmelerin
yapılması ve internet hizmet-
lerine erişim ile ilgili gelişme-
lere uygun düzenlemelerin
yapılabilmesi amacıyla Bilgi
Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından değişikliğe
gidildi.

Adil Kullanım
Kotası Nedir?

Adil Kullanım Kotası (AKK)
veya Adil Kullanım Noktası
(AKN), internet kullanıcılarının
şebeke kullanımı sırasında
yoğun veri trafiği uygulayarak
neden olabileceği teknik prob-
lemleri, hasarları ve ağdaki
verimliliğin düşmesini önle-
mek amacıyla planlanmış bir

uygulamadır. Uygulamanın
temel çalışma ilkesini, kullanı-
cıların belirli bir kullanım sını-
rından sonra internet hızlarını
düşürerek, yoğun veri trafiğini
engelleyebilmek için kullanıcı-
larını sınırlandırması olarak
açıklayabiliriz.

Yıllardır yapılan eleştiriler
ve sürdürülen çalışmalar artık
meyvelerini vermeye başladı.
Geçtiğimiz aylarda BTK
Başkanı ve Ulaştırma Bakanı,
AKK’nin Mayıs 2017’de düzel-
tileceğini, Aralık 2018’de de
tamamen kaldırılacağını açık-
lamışlardı.

Söz konusu düzenlemeyi
internet servis sağlayıcılarına
ileten BTK, 1 Mayıs’tan itiba-
ren her gece 02.00 - 08.00 saat-
leri arasında yapılan indirme-
lerin AKK’ye dahil edilmeyece-
ğini iletti. Yani bu iki saat dili-
mi arasında kullanıcılar, AKK
korkusu yaşamadan gönül
rahatlığıyla download yapabi-
lecekler.

Adil Kullanım
Kotası (AKK)

Tarihe Karışıyor

Yalnızca 3-4 yıl önceye kadar
her yıl daha yukarı çakılan
bir çıtaya sahip olan Türk

turizmi, Rusya ile yaşanan uçak
krizi, darbe girişimi, terör olayları
ve en nihayetinde referandum
öncesi Avrupa ile yaşanan kriz
nedeniyle ciddi bir buhranla karşı
karşıya. Planlarını her yıl gelecek
yılın umudu üstüne yapan turizm-
ciler, umutlarının bu yıl da başka
bahara kaldığını düşünüyor.
Çeşme Turistik Otelciler Birliği
Başkanı Veysi Öncel, dertleri dile
getirme noktasında sektörün
adeta sesi olurken, üst birliklere
de sitem etti.
��  Nasıl*bir*2017*başlıyor?

2017'ye biraz buruk başlıyoruz.
Neden diye soracak olursanız;
geçen yaz yaşadığımız Rusya kri-
zinden sonra genel olarak turizm
değerlendirmesi yapacak olursak
Almanya İngiltere, Fransa,
Hollanda ve diğer Avrupa ülkele-
riyle ilişkilerin limoni olmasından
dolayı ve OHAL'in sürmesinden
dolayı buruk başlıyoruz. Turist
sayımızda artış beklenmiyor. Tabii
Rusya ile ilişkiler bir miktar
düzeldi ve oradan gelecek olan
turist sayısı artacak ama bu sefer
de Alman ve Hollandalı turist
sayısı iyice düşmüş olacak.

OTELLER*SIKINTILI
��  Peki*ya*Çeşme?

Biz Çeşme olarak yurt dışına
çok bağımlı değiliz. Özellikle yerli
turistle çalıştığımız için diğer
yöreler gibi çok fazla etkilenmiyo-
ruz ama yine de genele baktığımız
zaman hükümetin ve Turizm
Bakanlığı'nın bu konuda bir adım
atması gerekmektedir. Acentalara
sadece uçaklara ve kruvaziyer
turizmle ilgili teşvikler yeterli
değildir. Otellerin büyük sıkıntıla-
rı var. Elektrik ve işçi parasını bile

ödeyemeyecek, bu sezon kapıyı
açmayı düşünmeyen ya da geç
açacak olan oteller vardır.
Gerçekten zor durumda oteller.
Bu kadar büyük sermayeyle yapı-
lan otellerin yaşaması, istihdam
sağlaması içn devletin de bizim
yanımızda olmasını bekliyoruz.
Bu konuda Türkiye Otelciler
Birliği'nin devletimize gerekli bilgi
aktarımı eksik kalmakta ve sorun-
lar yeterince dile getirilememek-
tedir. Eximbank'tan kredi kulla-
nan oteller taahhütlerini yerine

getiremeyip cezalı duruma bile
düşebilirler. Banka kredi borçla-
rıyla ilgili bir kolaylık sağlanması
gerekir. Sigorta ve diğer konular-
da otelcileri yalnız bırakmamak
gerekir.
��  Booking*meselesi*Çeşme'yi
nasıl*etkiledi?

Çeşme olarak Booking konu-
sundan çok fazla etkileniyoruz.
TÜRSAB ne kadar tepki gösterse
de herkesin kabul ettiği bir gerçek
var. Yüksek komisyon ödüyor
olsak da ona göre çok müşteri
geliyordu. Booking ile bize dünya-
nın her tarafından müşteri geli-
yordu. 2017 yılı turizm sezonuna
girerken Avrupa ülkeleriyle yaşa-
nan krize Booking krizi de ekle-
nince bu durum hiç iyi olmadı.
Çeşme'de birçok butik otel bu sis-
temin içindeydi. Yerli acentalar
butik otellerle pek çalışmıyor ve
büyük otelleri tercih ediyor.
Booking kapatılınca turizmimize,
ekonomimize bir darbe
oldu. Bu siteler karartıl-
mamalıdır. Bu konuda
Çeşme Otelciler
Birliği olarak kendi

rezervasyon sitelerimizi yapmaya
başladık. Biz ne kadar bunu yap-
sak da dünya devinin yarattığı
etkiyi yaratmamız imkansız.
Booking kararının düzeltilmesini
istiyoruz. 
��  Erken*rezervasyon*var*mı?

Çeşme erken rezervasyondan
en az nasibini alan yerdir. Antalya
ve diğer yöreler biraz daha öne
geçmektedir. Çeşme müşterisi son
anda karar veren bir kitledir.
Türk turistin artık erken rezervas-
yonu benimsemesi gerekir. Hem
ekonomik hem de iskontolu bir
fırsatı değerlendirmek gerekir.
��  Çeşme*için*tahtını*yeniden
Bodrum'a*kaptıracak*iddialarına
ne*diyorsunuz?

Biz Çeşme olarak Bodrum ile
rekabet halinde gösteriliyoruz ama
iki belde de müstesna yerler. Çeşme
tahtını kimseye kaptırmaz. Ot
Festivali'nde de gördüğümüz gibi
Çeşme doldu taştı. Çeşme'nin cazi-
besini yitirmesi söz konusu bile ola-

maz. Yeni mekanlar ve gurme
restoranlar yine hizmete gire-
cek ve Çeşme adından bu yıl
da söz ettirecektir.

“2017 SEZONUNA
BURUK BAŞLIYORUZ”

Bacasız sanayimiz
turizmde, son yıl-
larda yaşanan kan

kaybı bu yıl da
dineceğe benzemi-
yor. Avrupa ülkele-
riyle yaşanan prob-
lemler ve Booking

krizi, turizmciyi
kara kara düşündü-

rüyor. BURAK CİLASUN

burak.cilasun@kanalben.com

Veysi
Öncel
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